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عالقمندم از قومندانی  مرکزی ایاالت متحده اظهار سپاس 
منایم که از من دعوت به عمل آوردند تا قومندانی باشم که 

این نسخه از مجله یونیپاث، که به اهمیت رسیدن به ثبات در 

میان  کوشش های تروریستی در جهت برهم زدن امنیت منطقه 

می پردازد را معرفی کنم.

اسرتاتژی  ضد تروریزم مرص از موقف محکم و استواری که 

ذریعه قوای مسلح مرص پزیرفته شده نشات می گیرد. این اسرتاتژی  مبتنی 

بر شش ستون است.

ستون اول وابسته به مقابله با  ایدیولوجی های افراطی/تروریستی است که 

باعث روشن شدن اذهان مبتنی بر اصول انسانی و ارزش های عفو و مفهوم 

تحمل پزیری که ذریعه متام ادیان الهی به وجود آمده است می باشد.

دومین ستون مستلزم مقابله در مقابل عنارص تروریست با کاربرد اقدامات 

مرشوع بدون استفاده بیش از اندازه از زور می باشد، و سومین ستون به حامیت 

مردم محل از کوشش  های دولت در موضوع مبارزه با تروریزم متکی است.

ستون چهارم بشمول به کارگیری یک رویکرد همه جانبه برای حل معضل 

تروریزم بدون محدود ساخنت آن به ابعاد امنیتی می باشد. این کار ذریعه 

بهبود در معیشت و پرداخنت به نارضایتی های اقتصادی، اجتامعی و فرهنگی 

می تواند صورت بگیرد.

پنجمین ستون بر انکشاف روایت معتدل دینی و ترویج نقش االزهر، 

پوهنتون ها، سازمان های تحقیقی و رسانه ها در ارتقای آگاهی و حامیت از 

کوشش  های ضد تروریزم متمرکز می باشد. ششمین و آخرین ستون بشمول 

اشرتاک فعال مرص در ائتالف های بین املللی ضد تروریزم و کنوانسیون های 

بین املللی مبارزه با تروریزم می باشد.

بر مبنای این اسرتاتژی ، قوای مسلح مرص عملیات فراگیر سینای 2018 را 

به هدف نابودسازی تروریستان در ساحات شاملی و مرکزی شبه جزیره سینای، 

ساحات دشتی و کوهستانی در طرف غرب و بعضی از ساحات وادی نیل و دلتا 

که پناهگاه های امن تروریستان بودند به راه انداختند.

از زمان آغاز این عملیات در 9 فربوری 2018، عملیات سینای 2018 به 

نتایج چشمگیری دست یافته است، و بیشرت پایگاه های زیربنایی و عملیاتی 

گروپ تروریستی انصار بیت املقدس را نابود ساخته و همچنان  بیشرت توامنندی 

هایش را از بین برده است و به تعقیب بقایای شان که فرار کرده اند پرداخته است.

 قوای  ما همچنان  امنیت محکم را در متام رسک های اصلی و مسیرها در 

سینای شاملی و مرکزی به اجرا گذاشتند و همقدم با آن اقدامات امنیتی را 

تدوام بخشیده و مراکز باقیامنده تروریستی را نابود کرده و  کنرتول مان را باالی 

آنها مستحکم ساختند.

قوای  قهرمان مان به اجرای عملیات های سختگیرانه کوششی و تفتیش در 

جهت نابودسازی عنارص تروریستی که به رسحدات مان رخنه می کنند و سالح و 

مهامت به داخل مرص قاچاق می کنند ادامه می دهند. 

برای کسب اطمینان از حفظ این دستاوردها، قوای 

مسلح ما با همکاری نزدیک با پولیس  ملکی، برای ریشه کن 

ساخنت تروریزم و افراط گرایی از سینای شاملی و مرکزی و امن 

ساخنت اسرتاتژیک  دو طرف رشقی و غربی این شبه جزیره به 

مبارزه شان ادامه می دهند. قوای  ما مصمم هستند تا اهداف 

پالن شدٔه عملیات را توام با تدوام پروگرام  های انکشافی سینای به دست بیاورند 

تا مردم این شبه جزیره و مردم مرص بتوانند در امنیت و آرامش باشند. 

طوریکه شام نیز می  دانید، متام تروریستان و گروپ  های افراطی از تصورات 

و تفاسیر غلط دینی سوء استفاده می کنند و از تعالیم دینی منحرف می شوند. 

آنها به نفرت، ستیزه جویی و خشونت دامن می زنند تا افکار غلط خودشان را 

باالی جوامع تحمیل کنند.

همچو گروپ  ها بعداً اهداف شان را از رسیدن به منافع سیاسی و اقتصادی 

به کوشش  برای سقوط و تجزیه دولت های مستقل شدت می دهند تا به اصطالح 

خالفت شان را در یک منطقه جغرافیایی کالن جهان بشمول مرکز جهان اسالم و 

عرب ایجاد کنند. ازیرنو، تروریزم تبدیل به یک پدیده فرارسحدی می گردد - و 

رصفنظر از مذهب یا قومیت، وضعیت انکشافی، و یا ثروت نسبی یا فقر هیچ 

کشوری در برابر پیامد های آن در امان نیست. 

از آنجاییکه تروریستان توامنندی ها و امکانات شان را بهرت می سازند، 

مسئولیت ما پیچیده تر گردیده است. گروپ  های تروریستی تکنالوجی  تحول آور 

در ارتباطات، معلومات و شبکه های اجتامعی را در جهت انکشاف روش های 

ابتکارانه برای پخش ایدیولوجی  تکفیری، جذب اعضای جدید و صدور رهنمودها 

برای انجام عملیات های تروریستی برای ایجاد وحشت در بین مردم و به خطر 

انداخنت صلح و امنیت بین املللی به کار می گیرند.

مبارزه با تروریست ها و شاخه های شان مستلزم یک موقف محکم بین املللی 

و همکاری همیشگی همراه با هامهنگی اسرتاتژی  های منطقوی و بین املللی 

برای مقابله با آنها می باشد. مرص برای مبارزه با تروریزم در متام اشکال آن، 

پرداخنت به ریشه های ایدیولوجیک آن، خشک منودن منابع مالی اش، و اتخاذ 

متام اقدامات مورد رضورت در جهت جلوگیری و مبارزه با جرایم تروریستی در 

همکاری نزدیک با کشورهای دوست متعهد می باشد. 

پیام اسالم، پیام صلح است. درین عرصه، ما به هر قسم کوشش  در جهت 

پیوند دادن تروریزیم به هر دین، قوم و فرهنگ اعرتاض می کنیم. بدون شک، 

اراده و عزم استوار کشورهای ما برای مبارزه با تروریزم و افراط گرایی منتج به 

شکست شان و حفاظت از رسزمین ها و مردمان مان خواهد شد.

دگر جرنال محمد فرید 

رئیس ارکان قوای مسلح مرص

پیامرهبرکلیدی
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میزبانی مانور نظامی چندجانبه نظامی ذریعه مصر 

با تمرکز بر ایجاد مشارکت و مقابله با تروریزم

قوای مسلح مرص

ستاره
به محض اینکه دروازه های پشت رس موترهای زره دار باز می گردند، عساکر به 

دشت مرص هجوم برده و در میدان جنگ موقعیت می گیرند. در حالیکه عساکر  

دور هم جمع می شوند و ماهرانه اهداف دشمن را از بین می برند، حرکت ها 

رسیع و حساس اند. قدرت فیر جت های اف 16 و هلیکوپرت های آپاچی به پرواز 

درآمده ذریعه پیلوت های مرصی و یونانی از همین حاال تروریست ها را تضعیف 

ساخته و راه را برای حمله قوای  زمینی آماده ساخته است.

مسلکی بودن و چاالکی قوای  چندملیتی به رهربان نظامی که در حال متاشای 

مترین ترکیبی فیر مهامت جنگی تسلیحات مانور نظامی ستاره درخشان 2018 

بودند واضح بود.  

مرص از مانور نظامی ستاره درخشان در پایگاه نظامی محمد نقیب در زون 

نظامی شاملی مرص میزبانی کرد. این مانور نظامی چند جانبه که بین 8 الی 20 

سپتمرب راه اندازی شد بشمول  قوایی از مرص، اردن، عربستان سعودی، امارات 

متحده عربی، فرانسه، بریتانیا، یونان، ایتالیا و ایاالت متحده بود. شانزده کشور 

دیگر ناظرهایی فرستادند.
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یک عسکر  اردنی بعد از فرود آمدن 
از یک هلیکوپتر  مصری با طناب 
در جریان تعلیم  شهری در مانور 
ستاره درخشان موضع می گیرد. 

 عسکر  ارشد قوای هوایی دان م. ویرب/ 
قوای هوایی ایاالت متحده

درخشان
2018
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تعلیامت  با هم ترکیب شده که از جمله کالن ترین  تعلیامت 

  در منطقه شناخته می شوند، تجارب عملی و نظری را در جریان 

مترینات قرارگاه قومندانی  و مترینات تعلیمی  ساحوی در اختیار این 

قوا  گذاشت. این مانورنظامی بر بهبود همکاری های امنیتی و نظامی 

منطقوی  و ترویج قابلیت همکاری نظامی در زمان درگیر شدن در 

جنگ های نامتعارف مترکز یافته بود.

تورن جرنال نارص العاصی، رئیس اداره تعلیم  قوای مسلح مرص به 

رشد این مانور نظامی بین سالهای 2017 و 2018 افتخار دارد.

"تعلیم  ستاره درخشان تجسم زنده دوستی و روابط همکارانه 

بین قوای مسلح مرص و ایاالت متحده بوده که به تقویت رابطه های 

همکاری و منافع متقابل در مقابله با تروریزم، حفظ صلح و امنیت 

بین املللی و متحد ساخنت مفاهیم و تبادل تجارب جنگی کشورهای 

اشرتاک کننده کمک می کند."

اهداف این مانور نظامی بر دادن تجارب به  قوای  چند ملیتی در 

غلبه به این نوع از تهدید های واقعی متمرکز بود. بطور مثال، عساکر 

کشور های مختلف یک ماموریت مشرتک را جهت پاکسازی یک قریه 

از وجود تروریستان با تاکید بر حفاظت از مردم ملکی که در آنجا 

گیر مانده بودند به اجرا در آوردند.

تورن جرنال خالد خیری، رئیس مانور نظامی ستاره درخشان از 

کشور مرص، چنین اظهار داشت: "یکی از اهداف اصلی مانور نظامی 

ستاره درخشان بر مقابله با تروریزم متمرکز بود." "تروریزم یک مرض 

مزمن مثل رسطان است که به متام جهان پخش می گردد."

قوای بحری بشمول تیم های قوای خاص در سناریوهایی برای 

جنگ با تهدید های نامتقارن در دریا   اشرتاک منودند. تیم ها در 

بازدید های چندملیتی، عملیات های وارد شدن به عرشه کشتی ها، 

عملیات های کوششی و ضبط و کمک های صحی و تخلیه نقش 

داشتند. آنها همچنان  برای کشف و خنثی سازی مین های زیر آب 

بشمول انفجار مواد منفجره در زیر آب آماده شدند.

مانور نظامی همچنان  بشمول تعلیم دفاع مشرتک هوایی و 

جنگ هوایی ذریعه عنارص قوای هوایی برای دفاع و حمله به اهداف 

حیاتی و سوخت گیری در هوا و همچنان  فراهم سازی حامیت هوایی 

از  قوای  زمینی بود.

اولین مانور نظامی ستاره درخشان در دهه هشتاد میالدی 

تشکیل شد. این مانور نظامی به ایجاد روابط اسرتاتژیک  امنیتی میان 

مرص و ایاالت متحده تداوم می دهد مانور نظامی 2017 فیامبین 

مرص و ایاالت متحده بود اما هر دو کشور اطمینان حاصل منودند که 

رویداد 2018 شامل کشورهای بیشرتی باشد و اشرتاک کنندگان را با 

سناریوهای مرتبط با فضای امنیتی امروزه به چالش کشیدند.

رهربان نظامی از مانور نظامی 2018 بازدید به عمل آوردند تا 

آمادگی محاربوی قوا  را ارزیابی کنند. این بازدید ها بشمول بازدید 

وزیر دفاع مرص، جرنال محمد ذکی، رئیس ارکان قوای مسلح مرص، 

دگر جرنال محمد فرید و قومندان قومندانی  مرکزی ایاالت متحده در 

آن وقت، جرنال جوزف ووتل بود.

جرنال ووتل از مانور نظامی و آمادگی های کشور میزبان برای 

کسب اطمینان از موفقیت و سودمند بودن آن برای متام قوا  متجید 

کرد. دگرجرنال مایکل گریت، قومندان قومندانی مرکزی اردوی ایاالت 

متحده در آن وقت نیز از قومندانی مرکز  تعلیمی  مشرتک و مرکز 

بازی های جنگی که در آن قومندانی های مرکزی قوای هوایی و قوای 

بحری چند ملیتی قرار داشتند و همچنان  از محل قرارگاه قومندانی  

مانور نظامی بازدید به عمل آورد.

برای دومین سال متامدی، مانور نظامی ستاره درخشان بشمول 

سمیناری برای رهربان ارشد جهت ترشیک و بحث پیرامون بهرتین 

روش ها برای جنگ با تروریزم بین املللی و مهاجرت غیرقانونی بود.

مرحله نهایی این مانور نظامی بخش  تعلیمی  ساحوی بود که در 

آن طیاره جنگی چندماموریتی ماموریت های تشخیص و مببارد هوایی 

را علیه کاروان های دشمن و تروریستان انجام داد.

دگروال نارص بن حتلین السحیمی، قومندان  قوای  عربستان 

سعودی که در مانور نظامی ستاره درخشان اشرتاک کرده بودند 

تیم های پراشوت، قطعات  قوای  خاص امنیتی و ناظرین از قوای 

اولینمانورنظامیستاره
درخشاندردهههشتاد
میالدیتشکیلشد.این
مانورنظامیبهایجاد

روابطاستراتژیکامنیتی
میانمصروایاالتمتحده

تداوممیدهد

ادامه در صفحه ای 11



9

نخست،میخواهمازپوششقراردادن
تمریناتستارهدرخشاندرمجلهیونیپاثو
ازبرجستهساختنفعالیتهایمانورنظامی

ستارهدرخشانتشکرکنم.
میخواهمخاطرنشانبسازمکنم

کهبنابهموفقیتتعلیمستارهدرخشان
2017،فعالیتهایتعلیمیباافزایشتعداد

کشورهایاشتراککنندهبشمولایاالت
متحدهومصرهمراهباقطعاتزیادیاز
یونان،بریتانیا،اردن،اماراتمتحدهعربی
ایتالیا،فرانسهودیگرکشورهابهحیث
ناظرینگسترشیافتهاست.تعلیمات

بشمولمبارزهباتروریزم،تمریناتنظامی
غیرمتعارفبااستفادهازمهماتجنگی
وهمچنانفعالیتهایمختلفقوای

بحریوقوایهواییکهدر2018اشتراک
نمودهبودندوبازتابدهندهاهمیت

تعلیمدرستارهدرخشانوتبدیلکردنآن
بهیکیازکالنترینمانورهاینظامیدر

شرقمیانهمیباشد.
مانورهایستارهدرخشانمشغولیت

عمدهبینقوایمسلحایاالتمتحدهومصر
بودهاست.هردوکشورتوافقنمودهاند
تاتجاربرهبریوتعلیمیراباهمشریک
ساختهوتعلیماتمشترکرااجرانمایند.

مانورنظامیستارهدرخشاندر1980بین
ایاالتمتحدهومصرآغازگردیدوتاسال

2009ادامهداشت.مانورهادرهردوسال
اجرامیشدندامایکباردرسال2003وبار

دومدرسال2011بعدازانقالب25جنوری

بهتعویقافتاد.اینمانورنظامیدر2017
مجددًاشروعشدوامسالتعلیمستاره

درخشانباشمولیتقواینهکشورودعوت
از16کشورمنحیثناظرگسترشیافت.
امیدواریممانورنظامیستارهدرخشاندر

سالهایآتیتداومیابدداشتهباشد.
میخواهمازتمامقواینظامیکهدر
اینتعلیماشتراککردندصمیمانهتشکر

نمایمومراتبقدردانیرهبریماندرمصر
وقومندانیعمومیقوایمسلحمصررا
اعالننمایمودرحالیکهحمایتخویشرا

ازروابطنظامیهمکاریباتمامکشورهای
برادرودوستمجددًاموردتاکیدقرار

میدهیم،ازآنهادرهرزماندرسرزمین
مصر،استقبالمیکنیم.

پیامرهبرارشد
جگرن جرنال نارص العاصی رئیس، رئیس اداره تعلیم  قوای مسلح مرص

ادامه در صفحه ای 11
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 مفکورهقومندان
تورنجنرالعلیعادلاشماوی

کارمندان یونیپاث

قومندان زون نظامی شمالی مصر، 
تورن جنرال علی عادل عشماوی با 

قومندان قومندانی مرکزی ایاالت 
متحده در آن وقت دگرجنرال مایکل 

گریت مالقات نمود.  قوای مسلح مصر

ستارهدرخشانبطورعمدهدرپایگاهنظامی
محمدنقیب،کالنترینمجتمعدرنوعخوددر
شرقمیانهوافریقابرگزارگردید.اینپایگاهدر
زوننظامیشمالیمصر،منطقهایکهذریعه

تورنجنرالعلیعادلعشماویسرپرستی
میگرددقراردارد.اوبهنقشکشورشدر
پروگرامریزیواجرایاینمانورنظامی-که

تدواممیراثقوتنظامیمصراست
-افتخارمیکند.

تورنجنرالعلیبهمجلهیونیپاثچنین
گفت:"مصردارایاردوییاستکهدفاعو

محافظتمیکند.مصرهمیشهدرخطمقدم
قدرتمندتریناردوهایجهانقرارخواهدداشت."
اوهمکاریمصرباایاالتمتحدهراکهدر
نظرشدارایقدرتمندتریناردویجهاناست
یکافتخاردانست.اوتشریحنمودکهملحق
شدنبااردویایاالتمتحده-قدیمیترین

قوایمسلحسازمانیافتهدرجهان-برای
هردوجانبسودمندبودهوازلحاظ

استراتژیکمهماست.
یادگرفتنازهمدیگرودرکپروسههای

نظامیوتوانمندیهایهمدیگریکیازچندین
هدفمانورستارهدرخشانبود.اواظهار
داشت:"زمانیکهدوکتوریننظامیمصر
بادکتوریننظامیایاالتمتحدهدرجهت
حفاظتازامنیتوکنترولسرحداتاین

کشورهامتحدگردد،منباورمندمکهتمام
اشخاص،صاحبمنصبانوعساکرهردواردو

ازآنمستفیدخواهندشد."
تورنجنرالعلیگفتکهقوایچندملیتی
باهمدیگردرقسمتاستندردساختنمفاهیم

وباالبردنمهارتهادرمبارزهباتروریزمو
اجرایجنگنامتقارنذریعهطیفگستردهای

ازپروگرامهاینظامیهماهنگینمودند.

وظایفبشمولحمایتاداری،لوجستیک،
انتقالزخمیها،مقابلهبادستگاههایانفجاری
دستساز،برخوردباتهدیداتامنیتیدریایی،
پروگرامریزیومدیریتعملیاتهایهوایی
مشترکودفعحمالتهواییدشمنبود.
ازجملهنقاطعطفدرمانورنظامی
ستارهدرخشان2018،دودستاوردبرای
تورنجنرالعلیپراهمیتبودند:بخش

موفقیتآمیزکاربردمهماتجنگیدرتمرینات
ساحویوتصرفیکپوستهتروریستی.او

همچناناهمیتتمریناتقرارگاهقومندانیو
سمیناررهبریارشدراتصدیقکرد.

تورنجنرالعلیاظهارداشت:"می
خواهممراتبسپاسگذاری،قدردانیو

احتراممرابهتمامقوایمصریوقوتها،
صاحبمنصبانوعساکریکهدراینتعلیم

اشتراککردهاندابرازنمایم."
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زمینی، هوایی و بحری رهربی را رسپرستی منود. او اظهار داشت که 

وزارت دفاع عربستان سعودی متمرکز به ساخت توامنندی ها ذریعه 

اشرتاک در همچو مانورها برای باال بردن آمادگی محاربوی  قوای  

عربستان سعودی است.

مانور نظامی ستاره درخشان 2018 مهارت های نظامی  قوای  

اشرتاک کننده را برجسته ساخت. هلی کوپرتهای ضد تانک مواضع 

دشمن را نابود ساخته و حمالت پیرشفته ای را علیه گروه های 

تروریستی به اجرا درآوردند. در عین حال، قطعات مکانیکی و 

زرهپوش از مرص، اردن و ایاالت متحده برای تکمیل کردن ماموریت 

و از بین بردن متام مواضع دشمن اعزام گردیدند.

دگروال نظار سوب، قومندان  قوای  اردنی از قوای مسلح اردن در 

این مانور نظامی از ارزش اسرتاتژیک  مانورهایی مثل ستاره درخشان 

تحسین و متجید کرد.  قوای  اردن و دیگر کشورها در زمینه غلبه کردن 

به تهدیدات نامتقارن مثل پاکسازی مواضع مستحکم تروریست ها یا 

امن ساخنت قریه جات در مقابل حمالت تروریستی تعلیم  دیدند. قوا  

همچنان  بر وظایف نظامی متعارف مثل کنرتول  رسحدات و امنیت 

بحری مترکز کردند.

رهربان پیش بینی می کنند که مانور نظامی ستاره درخشان 

2020 حتی موفقانه تر خواهد بود. مشاور اکادمی نظامی نارص، 

تورن جرنال حشام الحلبی چنین اظهار داشت: "ما به مانورهایی 

نگاه می کنیم که به صورت کالن و قوی آغاز گردیدند و از لحاظ 

تعداد اشرتاک کنندگان، نوعیت مترینات تعلیمی  و نوعیت تسلیحات و 

پروگرام  های تعلیمی  مورد استفاده به رشد ادامه داده اند.

او افزود: "مرص پایگاه محمد نقیب را با تسهیالت پیرشفته مجهز 

ساخته است." "این پایگاه دارای ظرفیت های برجسته ای برای میزبانی 

از تعداد زیادی از اشرتاک کنندگان از  قوای  نظامی کشورهای دیگر و 

هامهنگی در میان شان است."

این تعلیم  تدوام انکشاف و تقویت روابط نظامی بین مرص و 

کشورهای عربی و خارجی زیادی را نشان می دهد. رهربان نظامی 

مرص عالقمند انکشاف مهارت های قومندان ها و صاحب منصبان  در 

زمینه ای حفظ کاراِیی محاربوی و استندرد ساخنت مفاهیم اپراتیفی با 

کشورهای دوست هستند.

تورن جرنال امریکایی، جان موت، رئیس بخش مترینات و 

تعلیامت  قومندانی مرکزی ایاالت متحده گفت که از این فرصت 

گردهم آمدن برای مترکز نه تنها روی منافع مشرتک امنیت منطقوی 

 و شکست سازمان های افراطی، بلکه تاکید مجدد بر احرتام متقابل و 

دوستی مشرتک تشکر می کند.

تورن جرنال موت چنین اظهار داشت: "ما همه من حیث یک 

تیم قوی تر هستیم و کاری را که انجام می دهیم منی توانیم بدون 

رشکای مان انجام بدهیم." 

او به اظهاراتش چنین ادامه داد: "مرصی ها میزبانان مهربانی 

هستند و ما این فرصت را داریم که اینجا آمده و از فرهنگ، تجارب 

و جغرافیه شان لذت برده و در مورد آنها یاد بگیریم. هر گوشه جهان 

در حال تبدیل شدن به یک منطقه دشوار است... فرق منی کند که 

تروریست ها کجا هستند، ما با هم در آنجا در جنگ علیه شان کار 

خواهیم کرد - فرق منی کند که رشق میانه باشد، یا اروپا و یا هم در 

ایاالت متحده. ما باید قادر باشیم در کنار هم به مبارزه بپردازیم 

چون تهدیدات به این زودی گم نخواهند شد."   

 منابع: معلومات ازاردن تایمز و ارشق االصوات درین راپور  استفاده شده است.

مانورنظامیستاره
درخشان2018مهارتهای
نظامیقوایاشتراککننده

رابرجستهساخت.
هلیکوپترهایضدتانک
مواضعدشمنرانابود

ساختهوحمالتپیشرفتهای
راعلیهگروههایتروریستی

بهاجرادرآوردند.

ادامه از صفحه ای 8
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یک زرهپوش انتقال 
پرسونل برای بارگیری 
در کویت برای انتقال به 

مصر آماده شده است. 
 SPC. جوی پریوت/

گارد ملی اردوی ایاالت متحده

تجهیزاتنظامیدربنادر
مصرتخلیهشدهاست

مانورنظامیستاره
درخشان2018یک
مجموعهپیچیدهاز
رویدادهاییبودکه
ضرورتبهنهماه
پروگرامریزیدقیق
برایاجراداشت.

شرحذیلتشریحجز
بهجزآناست:

ستاره
درخشان

ستارهیدرخشان2017،
یکمانورنظامیدوجانبه،
درسپتمر2017بهخاتمه

میرسد

2017

مقاماتنظامیازمصروایاالتمتحدهدر
پروگرامریزیکنفرانسهابرایآمادهشدن
برایمانورنظامیستارهدرخشان2018

اشتراکمیکنند.

2018
قوای مسلح مصر
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جئرال جوزف ووتل، قومندان قومندانی مرکزی 
ایاالت متحده در آن وقت و رهبران ارشد مصر از 

منطقه نمایش تدارکات بازدید می کنند. 
عسکر  ارشد قوای هوایی، اماندا استنفورد/قوای هوایی ایاالت متحده

صاحب منصبان  مصری و امریکایی در تمرینات 
قرارگاه قومندانی  اشتراک می کنند.

 SPC. جوی پریوت، گارد ملی اردوی ایاالت متحده

مراسمافتتاحیهستاره
درخشانبرگزارمیشود

  صاحب منصبان  نظامی در مراسم افتتاحیه 
در مصر  اشتراک  می کنند.

قوای مسلح مصر

رهبراننظامیبرجستهدرجریان
مانورنظامیستارهدرخشاناز

قوابازدیدمیکنند

تمریناتقرارگاهقومندانی

یک گروپ  موسیقی نظامی مصری از 
رهبران نظامی در پایگاه نظامی محمد 

نقیب استقبال می کند.  
بریدمل فاطمه کانته/اردوی ایاالت متحده
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یک زرهپوش انتقال پرسونل 
به جانب اهداف تعلیمی  خود 

حرکت می کند. 
بریدمل متیو کیلر/اردوی ایاالت متحده

سمینار رهبران 
ارشد مانور نظامی 

ستاره درخشان شامل 
نمایندگانی از سراسر 

جهان بود. 
قوای مسلح مصر

  عساکر  مصری و اردن بر 
هدفی در جریان تعلیمات  

ساحوی حمله می کنند. 
 لومری بریدمل ویتنی هاجس/

اردوی ایاالت متحده

تمریناتدریاییتمریناتتعلیمیساحویسمیناررهبرانارشد

دریانوردان نظامی مصری یک قایق بادی سخت را در دریای 
مدیترانه به حرکت در می آورند.

عسکر  ارشد قوای هوایی، دان م. ویرب/قوای هوایی ایاالت متحده

دریانوردان نظامی مصری در حال سوار شدن به یک کشتی 
قوای بحری ایاالت متحده در جریان تمرین باال شدن به عرشه 

کشتی، سوار شدن، کوششی و ضبط هستند.
عسکر  ارشد قوای هوایی دان م. ویرب/قوای هوایی ایاالت متحده 
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یک عسکر  عملیات های خاص در جریان تعلیم  در مناطق 
شهری امنیت را تامین می کند

عسکر  ارشد قوای هوایی دان م. ویرب/قوای هوایی ایاالت متحده

قوای  عملیات های خاص مصر، 
اردن و ایاالت متحده تالشی های 

امنیتی را در جریان تعلیم  
ساحوی تکمیل می کنند.

عسکر  ارشد قوای هوایی دان م. ویرب/ 
قوای هوایی ایاالت متحده

یک تانک M1A2 ابرام اردوی ایاالت متحده در جریان 
تمرینات مانور مشترک فیر مهمات جنگی در پایگاه قوای  

زمینی محمد نقیب در حال انداخت است. 
SPC. جوی پریوت، گارد ملی اردوی ایاالت متحده

قوایعملیاتهایخاصدرمناطق
شهریدرحالاجرایعملیاتهستند

تمریناتمشترکفیرمهماتجنگی
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یک سرباز قوای خاص در 
حال تالشی یک خانه درجریان 

آزادسازی موصل.  رویرتز 
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قوایی که اخیرا پیروزمندانه از جنگ بیرون آمدند- بخصوص 
عساکر  پیروز قوای مسلح عراق - دارای دانش منحرص به فرد از جنگ های 

مدرن شهری هستند، دانشی که بیشرت  قوای  که از خط مقدم دورتر واقع 

شده اند از آن محرومند.

تروریست ها چی قسم  خود را در شهرها سنگربندی می کنند؟ 

چی قسم  اعتامد مردم تحت اشغال را به دست آورید؟ چگونه تکنالوژی 

خصامنه مانند طیاره های بدون رسنشین دشمن و دستگاه های انفجاری 

دست ساز را غیر فعال کنید؟ چی قسم  عملیات روانی را در مقابل افراط 

گرایان خشونتی مثل داعش انجام می دهید؟

قومندان های عراقی جواب های این چنین سواالتی را به دعوت قوای 

مسلح اردن در ماه نومرب  2018 آشکار ساختند. پس زمینه این رویداد 

یک کنفرانس ضد تروریزم در اَّمان بود که در آن صاحب منصبان  به تبادل 

درس های آموخته شده از جنگ علیه داعش پرداختند.

"مشخص است که گروههای تروریستی مستقر در مناطق شهری از 

گروههای کوچکی که قابلیت انعطاف پذیری عالی در تغییر تاکتیک و 

مانور رسیع دارند استفاده میکنند که اینکار چالش بزرگی برای اردوهای 

متعارف بخصوص آنهایی که از تسحلیات ثقیله و طیاره استفاده میکنند، 

میباشد." جرنال طالب شقاطی الکنعانی قومندان رسویس مبارزه با 

دهشت افگنی عراق گفت. "بدین لحاظ اتکا بر نیروهای سبک و رسیع 

مجهز با تکنولوژی جدید جهت از بین بردن دقیق اهداف رضوری است."

این پیام از سوی دگروال صوفیان الصالحت قومندان گروه عملیاتهای 

خاص ملک عبدالله دوم اردن به گرمی مورد استقبال گرفت.

"ما برای مبارزین  عراقی که برای دفاع از کشورشان در حال جنگ 

کشته شده اند دعا می کنیم. آنها تجربه خود را با خونشان به دست 

عراقیهاواردنیهادرسهاییراکهازمبارزۀپیروزمندانه
علیهتروریستهادرعراقیادگرفتهاندبهاشتراکمیگذارند

چی قسم 
می توان داعش 
را شکست داد

کارکنان یونیپاث

آوردند و در اشرتاک گذاشنت تجربه خود بسیار سخاومتند بودند."

"بربنیاد آنچه که در این کنفرانس یاد می گیریم، ما روش های مان را 

در قسمت حمله، دفاع و انجام عملیات در مناطق شهری مورد بررسی 

خواهیم گرفت. ما همواره روش های مان را بر بنیاد آنچه که موثر است و 

آنچه که موثر نیست تنظیم می کنیم."

قومندانان عراقی آگاهی عمیق خود را در مورد کوشش  های تاکتیکی 

و روانی برای بیرون راندن داعش از شهرهایی مثل موصل بازگو کردند.

تورن جرنال راد املحمدوی، مدیر تعلیم  در اداره ضد تروریزم عراق، 

متعهد به همکاری بیشرت بین  قوای  عملیات های خاص در عراق و اردن 

گردید. معلومات استخباراتی و معلومات جمع آوری شده از میدان های 

جنگ باید به رسعت به اشرتاک گذاشته شود تا رشکای ائتالف از معلومات 

کشف شده مستفید شوند.

تورن جرنال راد خطاب به صاحب منصبان  چند ملیتی حارض در 

گردهامیی چنین گفت: "ما از سال 2003 بدینسو با تروریزم مبارزه 

کرده ایم و من به اندازه کافی مطمنئ هستم که بگویم که ما تبدیل به 

یک تصدیق جنگ ضد تروریزم شده ایم. 

قومندانی عملیات های خاص ایاالت متحده شش ماه را در جهت 

کسب اطمینان از اشرتاک متام  اشرتاک  کنندگان از هر سه کشور در 

کنفرانس اَّمان سپری منود. 

برید جرنال محمد الطلجی، مدیر تعلیم  قوای مسلح اردن چنین اظهار 

داشت: "این کنفرانس مثره مشارکت بین قوای مسلح اردن و قوای  ایاالت 

متحده و عراق است". "منطقه روی یک آتشفشان ترور قرار گرفته بود و 

بدون حامیت قوای  ائتالف، وضعیت وخیم تر می شد."

هیئت عراقی اعزامی به اردن بشمول صباح نوری النومان، مدیر 
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عملیات رسانه ای و روانشناختی اداره ضد تروریزم عراق است.

او تجارب خود را در عرصه ای گسرتش پیکار های رسانه های 

اجتامعی و روانشناختی برای افشای دروغ های تروریست ها 

و تسهیل ترصف دوباره شهرهای اشغال شده ذریعه داعش به 

اشرتاک گذاشت. او مخاطبین مورد نظر خود را سه طرفه توصیف 

کرد: جنگجویان عراقی، شهروندان عراقی و ناظران منطقوی.

او گفت: "پیام ما به عساکر  ما این است که شام قهرمانان 

عراق هستید و ملت به شام در حفاظت از آنها اعتامد دارد. "پیام 

ما به شهروندان عراقی این است که آنها را اطمینان دهیم که 

قوای  امنیتی ما تروریزم را شکست خواهند داد و یک عراق متحد 

را حفظ خواهند کرد. برای منطقه ما، وحدت مان و رد فرقه گرایی 

را به منایش می گذاریم." 

بدست آورن قلب و ذهن شهروندان شهرهای تحت اشغال 

تروریستان یک چالش بود. رادیوها و لوداسپیکرهای فراهم 

شده ذریعه توسط رشکای ائتالف به  قوای  عراقی اجازه دادند تا 

اعالنیه های خود را برای باشندگان در همهمه و هیاهوی جنگ 

اعالن کنند. چنین اعالنیه  هایی به امن نگهداشنت  فامیل ها و فراهم 

ساخنت راه های فرار برای آنها می پرداخت.

رسانه های عراق همچنان  داستان های الهام بخشی را که 

کوشش  های داعش در جهت ارعاب مردم محلی را تضعیف 

می کردند، برجسته ساختند.

او گفت: "ما داستان های موفقیت آمیزی از مأموریت های 

برشدوستانه و نجات را مستند و نرش کرده ایم. ضمن این، ما 

ایستادگی های قهرمانانه شهروندان عراقی را که علیه داعش 

مقاومت کردند و از قریه های شان دفاع کردند برجسته ساختیم."

"عراقی های باشنده مناطق محروم از این داستان های 

موفقیت الهام گرفتند. ما شهروندان محلی را تشویق می کنیم 

که بخشی از کوشش  های امنیتی برای حفظ محالت خود باشند 

و تروریست ها را از داشنت النه ای که از آن بتوانند دوباره ظهور 

کنند، محروم سازند."

 قوای  قطعات  عکس العمل 
سریع عراق تصاویری 

از همسنگران خود را 
که در جنگ علیه داعش 

کشته شده اند به نمایش 
گذاشته اند. عساکر  در 

ماه دسمبر 2018 برای 
تجلیل از اولین سالگرد 

پیروزی بر داعش مارش 
نظامی انجام دادند. 

 آژانس خربی فرانسه/تصاویر گتی

ما برای مبارزین  عراقی که برای دفاع از کشورشان 
در حال جنگ کشته شده اند دعا میکنیم. 

~دگروال صوفیان الصالحت، قومندان گروپ قوای علمیاتهای خاص شاه عبدالله دوم اردن
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یک زن عراقی که پنج 
پسر او ذریعه داعش 
کشته شدند در شهر 
آزاد شده موصل در 

سال 2018.  رویرتز

یک طفل مهاجر به 
فامیل اش کمک می کند 
تا اموال شان را جمع 

کنند تا بعد از تصرف 
دوباره موصل به 

دست اردوی عراق به 
موصل بازگردند. ارائه 
کمک ها به غیرنظامیان 
احتمال تجدید فعالیت 
تروریست ها را کاهش 

می دهد.  رویرتز

دگرمن عاطف املارو، قومندان گروپ  خاص دوم قوای مسلح 

اردن، به خاطر کسب تجربۀ دنیای واقعی از بازدیدکنندگان عراقی 

قدردانی کرد. این قدردانی بشمول معلومات موثر درباره جنگ های 

ترکیبی بود که در آن تروریست ها از رسانه های اجتامعی، وسایط 

نقلیه بدون رسنشین و دستگاه های انفجاری دست ساز در کوشش  

برای ایجاد مانع رسراه قوای  آزادی بخش عراق استفاده کردند.

دگرمن عاطف چنین اظهار داشت: "در اردن ما با تهدیدات  

تروریستی جداگانه دست و پنجه نرم می کنیم، اما عراق عملیات 

همه جانبه ای را علیه گروپ  های تروریستی بسیار کالن تر که در 

مناطق شهری با سالح های پیرشفته و مهارت های جنگی سنگر 

گرفته بودند انجام داد.

اردنی ها درس هایی را خودشان اندوخته اند تا برای کشور های 

رشیک سهیم سازند. سلطنت در ارائه پیام های ضد تروریستی که 

خالصه مطلب آن در اطالعیه اَّمان شاه عبدالله دوم بن الحسین 

آمده است و ترویج تعصب دینی ذریعه تروریستان را به چالش 

می کشد رسمشق بوده است. 

برید جرنال الثلجی خاطرنشان کرد که کشورش در یک مبارزه 

ایدیولوجیک نقش رهربی را به عهده گرفته که این اکامل کننده 

فعالیت های قهرمانانه قوای  عراقی در میدان است.

ما پیام های خود را بر مصون سازی شهروندامنان از روایت های 

افراطی و تشویق تحمل پزیری و تعادل برای شکست تروریزم 

متمرکز کردیم. اسرتاتژی ما بسیار واضح بود - گسرتش تحمل پزیری 

و رد دسرتسی ایدئولوجی تروریستی دربخش امنیت ما.

عراقی ها و اردنی ها توافق کردند که کوشش  های نظامی 

رصف بخشی از یک مبارزه کالن برای کسب وفاداری شهروندان 

و محروم کردن تروریست ها از عسکر گیری بالقوه است. تروریزم 

منی تواند بدون حامیت کنندگان مالی، هواداران و تبلیغ کنندگان 

در رسانه های اجتامعی که از فقر، بیکاری و بیسوادی در میان 

شهروندان سوءاستفاده می کنند وجود داشته باشد. کشورها باید به 

آن عوامل اصلی کمک کننده به تروریزم رسیدگی کنند.

دگروال صوفیان چنین گفت: "شکست تروریزم نه تنها یک 

هدف نظامی است، بلکه ما باید کشورمان را از لحاظ اقتصادی 

بسازیم و راه را برای رفاه و ثبات آماده کنیم." ضمن این، 

استفاده از فرصت های کاری و تحصیالت مناسب، چشم اندازی 

را برای جوانان باز می کند تا از یکجا شدن با گروپ  های 

افراطی خودداری کنند."

النومان، یک اشرتاک کننده عراقی به  اشرتاک کنندگان کنفرانس 

اَّمان هشدار داد که داعش و تقلید کننده های آن برای منطقه 

و جهان یک تهدید باقی مانده اند. دولت ها منی توانند از حالت 

دفاعی شان بیرون بیایند.

او چنین ابراز داشت: "داعش در جنگ نظامی به شدت 

شکست خورد؛ با این حال تافعالً در عرصه ای عملیات معلوماتی 

فعال است. "این گروپ  در بخش تکنالوجی  و رسانه ها 

پیرشفت هایی را نشان داده است. "این گروپ  بر ایجاد رعب و 

وحشت در بین شهروندان و آماده سازی جوانان برای استخدام در 

آینده مترکز دارد. داعش تا حال در حال بازسازی توانایی خود است. 

این گروپ  در حال تغییر اسرتاتژی خود از حفظ مناطق ترصف 

شده به جنگ شورشی است." 

این کنفرانس با امید زیادی از جانب همه طرف ها برای 

همکاری های آینده و کنفرانس های موفق بعدی در بغداد به 

خامته رسید. با وجود مبارزه و تلفات شدید، اداره مبارزه با تروریزم 

یک  قوای بسیار قوی تر است که در عراق و منطقه برای خود 

منزلت و قدر خوبی کسب منوده است. قوای  عراقی و امریکایی 

از قوای خاص اردن به خاطر میزبانی سخاومتندانه این کنفرانس 

متجید به عمل آوردند و اَّمان را با اشتیاق متاس مجدد در آینده 

نزدیک ترک کردند.  
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سترجنرال بسم الله وزیری از افغانستان در حال گسترش قوای  قابل انعطافیک قوای

عملیات های خاص برای شکست تروریست های مسلح است

کارکنان یونیپاث

عکس ها ذریعه بریدمل فلیکس فیگویروا اردوی ایاالت متحده

سرتجرنال بسم الله وزیری
لوی درستیز قوای مسلح افغانستان است. 

تا همین اواخر نامربده سمت قومندانی 

عملیات های خاص اردوی ملی را به عهده 

داشت. یک قوایی که قصد دارد نقش 

وسیع تری در شکست افراط گرایان مسلح 

در کشور ایفا مناید. این قوا  به طور خاص 

انتخاب و تعلیم  داده می شوند تا به یک 

قوای  سیار و خوب مسلح شده برای حداکرث 

انعطاف پذیری در رسارس افغانستان بدل 

شوند. این جرنال با مهربانی پزیرفت که با 

مجله یونیپاث مصاحبه داشته باشد.
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یونیپاث:اندازهوترکیبقومندانیعملیاتهای

خاصاردویملیافغانستانچیست؟

سترجنرالوزیری: آخرین دوره فارغ التحصیالن 

کورس واجد رشایط بودن - دوره بیست و چهارم - 

تقریباً 980 نفر کامندوی نو تربیه کرد. قومندانی 

عملیات های خاص اردوی ملی افغانستان اولین 

مرحله رشد خود را با بیشرت از 4000 عسکر  جدید 

به خامته رساند. با هدف ایجاد  قوای  رضبتی سیار 

بیشرت، ما اولین کندک رضبتی کربا را که یک قطعه 

سیار و خوب مسلح شده است در اندازه یک کندک 

فعال ساختیم. ایجاد کندک رضبتی در قومندانی 

عملیات های خاص اردوی ملی افغانستان بخشی از 

پروگرام  افغانستان برای دوبرابر ساخنت تعداد  قوای  

عملیات های خاص است.

یونیپاث:وظایفقومندانیعملیاتهایخاص

اردویملیافغانستانچیهست؟

سترجنرالوزیری: قومندانی عملیات های خاص 

اردوی ملی افغانستان از حقوق و اصول قانون 

اساسی افغانستان و شهروندان جمهوری اسالمی 

افغانستان در مقابل خشونت تروریست ها و 

شورشیان دفاع می کند. قومندانی عملیات های 

خاص اردوی ملی افغانستان این کار را با 

سازماندهی، استخدام، گامشنت اشخاص به کار، 

تربیه، تعلیم، تجهیز و استخدام قوا  در رسارس 

افغانستان جهت حامیت از دولت و اسرتاتژی امنیت 

ملی انجام می دهد.

یونیپاث:کداماستراتژیهاباعثموفقیت

قومندانیعملیاتهایخاصاردویملی

افغانستانشدهاست؟

سترجنرالوزیری: اوالً، ما در همه چیزی که انجام 

می دهیم از شفافیت اطمینان حاصل می کنیم. 

ضمن این، تعلیامتی که کامندوها در مرکزتعلیم 

عالی در کمپ کامندوها دریافت می کنند، ذریعه 

بهرتین قوای خاص کشورهای رشیک در رسارس جهان 

انجام می شود، یعنی کشورهای رشیک مثل اسپانیا، 

سلواکیا، لهستان و ایاالت متحده. این نوع تعلیامت  

چیزی است که طالبان و شاخه خراسان گروپ  داعش 

در مقابل آن تاب ایستادگی ندارند. بنابراین، اساساً، 

کامندوها تعلیم  دیده تر و مجهزتر هستند.

دوماً، ما همچنان به ادغام عملیات های مان با 

قوای هوایی افغانستان ادامه می دهیم، که در حال 

سه برابر شدن است. این یک توامنندی است که 

طالبان یا شاخه خراسان گروپ  داعش آنرا ندارد. 

حامیه هوایی ما از طیاره هایی مثل اینها استفاده 

 ،MD 5 - 30  هلیکوپرت ،MI-17  می کند: هلیکوپرت

طیاره بال ثابت سوپرتوکانو-A-29 و PC-12 ]برای 

نظارت استخباراتی و کشف[. با استفاده از این طیاره 

ها، ما طالبان، شاخه خراسان گروپ  داعش و هر 

گروپ  ضد دولتی دیگری را از داشنت آزادی گشت و 

گذار و یا داشنت پناهگاه های امن محروم می سازیم.

سوماً، برای برنده شدن باید قابل انعطاف و 

قابل انطباق باشید. دشمن تاکتیک های خود را تغییر 

خواهد داد، و ما هم هامن کار را خواهیم کرد. اما 

ما برنده خواهیم شد چون مردم افغانستان حکومت 

خود را بر طالبان ترجیح می دهند.

 یونیپاث:بعضیازدستاوردهایاخیراین

 قومندانیدرشکستدادنتروریستها

کدامهااند؟

سترجنرالوزیری: نخست می خواهم بیان کنم 

که شاخه خراسان گروپ  داعش زهرآگین است. 

طالبان هیچ امیدی ندارند و کامندوهای افغان و 

رشد آنها موهبتی برای همه افغان ها و امنیت و 

رفاه افغانستان است. ضمن این، کامندوها بر آوردن 

فشار نظامی و تشکیل عملیات ها علیه طالبان و 

دیگر گروپ  های تروریستی در رسارس افغانستان 

ادامه می دهند. شدیدترین جنگ های ما در والیات 

فاریاب، هلمند، کندز، غزنی و ننگرهار بوده است. 

کامندوها اخیراً کوشش  شاخه خراسان گروپ  داعش 

را برای ایجاد »خالفت« یا »پایتخت« در ننگرهار 

نابود کردند. در بدخشان طالبان اخیراً برای گفتگو 

در مورد صلح و مصالحه با کمیسیون محلی به پای 

میز مذاکره آمده اند. به تکرار سخنان جرنال محمد 

رادمنش سخنگوی وزارت دفاع که در یک کنفرانس 

مطبوعاتی اخیر گفت: "برای طالبان بهرت است به 

جای جنگ، صلح را انتخاب کنند."

یونیپاث:قوایشماچیقسممیتوانندبه

آوردنثباتبهافغانستانکمککنند؟

سترجنرالوزیری: قوای  ما ثبات را به افغان ها و 

افغانستان به طور همیشگی با آماده بودن برای هر 

ماموریت، در هر زمان و هر کجا می آورند. دالیل 

موفقیت ما این است که ما تعلیامت   و تجهیزات و 

مشارکت خوبی با  قوای  ناتو داریم. ما از اختالفات 

میان احزاب سیاسی دوری می گزینیم، تا من حیث 

یک قوای  مسلکی بدون وابستگی های حزبی دیده 

شویم. قومندان ما، رییس جمهور افغانستان و 

وزارت دفاع یک نقشه راه چهار ساله را جهت 

رسیدن به ثبات سیاسی بیشرت در کشور اتخاذ 

کرده اند. از دیدگاه عملیات های خاص، این وعده ای 

به مردم افغانستان برای دستیابی به نتایج در 

مبارزه با دشمن است. این نقشه راه الی سال 2020 

انجام خواهد شد.

یونیپاث:منحیثیکرهبرنظامی،چیقسم

مسلکیبودنراترویجمیدهید؟

سترجنرالوزیری: ما دارای یک مرکز عالی تعلیمی  

هستیم که شاگردان را از مراکز تعلیمی  استخدام 

می کند، و حتی بعد از اینکه آنها اعزام شدند، 

می توانیم آنها را برای تعلیامت  بیشرت برای افزایش 

موثریت محاربوی دوباره به این مرکز بیاوریم. ضمن 

این، تیم های تعلیمی  سیار به قطعاتی که در آنجا 

مستقر هستند می روند تا در تعلیامت   و ارزیابی ها 

به آنها کمک کنند. شخصاً، من حیث یک رهرب، با 

الگو بودن برای دیگران، مسلکی بودن را در میان 

 قوای  خود ترویج می دهم. من هیچ گاه از کامندوها 

انجام کارهای غیرقانونی، کارهای نارشافتمندانه، یا 

کارهای غیر اخالقی را خواستار نخواهم شد. مهمرت 

از هر چیز دیگر، شفافیت در محوریت کار ما قرار 

دارد. ضمن این، اگر رضوری بدانم، هیچ گاه از 

کامندوها منی خواهم که مأموریتی را انجام بدهند 

که خودم آمادگی رسیدگی به آن را ندارم. ما در 

قومندانی عملیات های خاص اردوی ملی افغانستان 

به رهربی در عرصه مقدم باورمندیم.  

کارکنان یونیپاث

عکس ها ذریعه بریدمل فلیکس فیگویروا اردوی ایاالت متحده

سترجنرال بسم الله وزیری، قومندان قومندانی 
عملیات های خاص اردوی ملی افغانستان خطاب 

به فارغ التحصیلین یک کمپ تعلیمی  خاص  
سخنرانی می کند.
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تلفیق قدرت رزمی ذریعه  قوای  آسیای مرکزی و افغانستان 
در تمرینات همکاری های منطقوی  سال 2018

کارکنان یونیپاث  |  عکس ها از توماس گگنیر/ قومندانی مرکزی ایاالت متحده

کار تیمی
با یک گروپ چند ملیتی

مجرمی به نام عبدالکبیر در حال عبور از یک رسحد بین املللی در یک موتر باربری که برای انتقال 

کمک های برشدوستانه به او اجازه داده شده بود، عملیات قاچاق مواد مخدر را به پیش می برد.  قوای  

عملیات های خاص راپوری دریافت کردند که محموله مواد کمکی ساختگی بوده و شخص کبیر نام با 

تروریست ها هم دست است.

قرارگاه قومندانی  چند ملیتی – افغان ها، مغولستانی ها، تاجیک ها، ازبیک ها و قوای  ایاالت متحده 

- وارد اقدام شده و یک پالن حمله را طراحی کردند.

دو تیم از قوای خاص قوای  خود را در تپه های مرشف به جاده ای که موتر باربری کبیر در آن در 

حال نزدیک شدن بود پنهان می کنند. با همکاری  قوای  متعارف که افراد شان در یک پوسته در یک 

قسمت پایان تر رسک قرار دارند، قوای  ائتالف پالن ریزی منودند، تا راه موتر باربری کبیر را مسدود کنند. 

قومندان افغان، دگرمن عبدالبصیر مسعود گفت: "او را باید زنده گرفتار کنند. او رهرب قاچاقچیان 

است و ما باید از او معلومات استخباراتی بیشرتی کسب کنیم." 

سناریوهای نوشته شده اما واقع بینانه ای مثل این پنج روز از مترینات قرارگاه قومندانی  به نام 

"همکاری منطقوی  2018" را رقم زد. بیشرت از 200 نیرو چند ملیتی در کمپ ادواردز، یک پایگاه 

نظامی در ماساچوست در ایاالت متحده، برای شبیه سازی مأموریت آوردن ثبات مرزی با این پیچیدگی 

که عساکر  از کشورهای مختلف اند و به لسان های مختلف صحبت می کنند، گرد هم آمدند.

در سناریوی تعلیمی ، کندک های مغولستانی، تاجیک، ازبیک و ایاالت متحده - که به نام گروپ  

رضبتی پاتریوت نامیده می شوند - در امتداد رسحدات کشورهای فرضی راجستان و بهارستان گسرتده 

شدند.   اشرتاک کنندگان افغان، گروپ  ترکیبی رضبتی عملیات های خاص را رهربی کردند که یکجا با 

گروپ  رضبتی پاتریوت کار می کرد.
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وظیفه اصلی  اشرتاک کنندگان در این مترین قرار ذیل است: به حیث کارمندان 

یک قرارگاه مرکزی که فعالیت های گروپ  رضبتی پاترویت و گروپ  ترکیبی 

رضبتی عملیات های خاص را هدایت می کند کار کنید. هر زمانیکه عساکر چند 

ملیتی روی نقشه ها و کمپیوترهای لب تاپ خم می شدند و با موانع لسانی 

برخورد می کردند، بیشرت از 30 ترجامن روسی و دری ارتباط منظم را بین شان 

فراهم می کردند.  

ازبیکستان که چندین سال در مترینات همکاری منطقوی  حارض نبود، قوای  

نهایت با انگیزه ای را که مشتاقانه با این سناریو ها مواجه می شدند فراهم 

ساخت. ازبیکستان این مترینات را قبالً نظارت کرده بود، اما هیچ گاه مستقیامً 

مشارکت نکرده بود.

دگرمن انور مجیدف، صاحب منصب ارشد هیئت ازبیکستان چنین اظهار 

داشت: "شخصاً بسیار عالقه داریم بدانیم این مترینات چی قسم  پروگرام  ریزی 

می شوند و چی قسم  از متریناتی که ما در کشور مان انجام می دهیم متفاوت اند- 

تا هر آن چیز جدیدی که در اینجا یاد بگیریم ، در کشورمان آن را به اجرا 

بگذاریم." "و البته ما می خواهیم با همکاران چند ملیتی دیدار داشته باشیم."

قومندانی مرکزی ایاالت متحده از سال 2001 بدینسو مترینات همکاری 

منطقوی را حامیت کرده است، اما در سال 2018 طراحان این مترینات برای اولین 

بار قرارگاه مرکزی جداگانه گروپ  ترکیبی رضبتی  قوای  عملیات های خاص را 

ضمن قرارگاه های مرکزی کندک که بر  قوای  متعارف نظارت داشت ایجاد کردند.

کامندوهای واقعی افغان از کابل به ماساچوست پرواز کردند تا به این 

مترین ها یک چهره واقع گرایانه قوی در زمینه به کار گیری کارمندان در 

قرارگاه های مرکزی عملیات های خاص بشمول حضور یک  صاحب منصب 

غیرانتفاعی بدهند.  

دگرمن عصمت الله امامی از قومندانی عملیات های خاص افغانستان چنین 

اظهار داشت: "افغانستان یک کشور جنگ زده است. من رشایط مختلفی را در 

کشورم تجربه کرده ام که می توانم به همکارانم در این مترین انتقال دهم. 

شامل شدن قوای  عملیات های خاص فرصت های جدید یادگیری را ایجاد 

منود. طراحان این مترینات متوجه شدند که قومندانان قوای  متعارف در ابتدا 

کوشش داشتند دستورات خود را به طور مستقیم به قوای  عملیات های خاص 

صادر کنند، اما، مثل رشایط واقعی، برای شان گفته شد که این درخواست را 

ذریعه سلسه مراتب عملیات های خاص هامهنگ کنند. از طرف دیگر،  قوای  

عملیات های خاصی که خواستار کمک در بخش انتقال هوایی بودند، باید از 

 قوای  متعارف درخواست هلیکوپرت و طیاره باربری می کردند.

محمد نزیر صالح، یک جگرن قوای خاص افغانستان گفت: "این تعلیم  

مربوط به وظایف من در افغانستان است." "من تجارب خود را من حیث یک 

صاحب منصب  عملیات های خاص با این کشورهای دیگر و ایاالت متحده به 

اشرتاک گذاشتم." 

انور احمدجان زاده، یک دگروال تاجیک همچنان  بر اهمیت کار گروپی 

و به اشرتاک گذاشنت تجربیات نظامی تاکید کرد. او از نوعیت زمین کشور های 

فرضی خوشش آمده بود - بسیاری از کوه ها به وسیله دره های رود ها از هم 

جدا شده بودند - مناطق فرضی مورد نظر در بسیاری موارد شبیه مناطق در 

منطقٔه خودشان بودند.

دگروال احمدجان زاده گفت: "ذریعه این مترین، صاحب منصبان  جوان 

تاجیک ما مهارت های هامهنگ سازی عملی بسیار ارزشمندی را در یک محیط 

چند ملیتی می آموزند."

مغولستانی ها از مترینات همکاری های منطقوی برای آماده شدن برای 

مأموریت های حفاظت ازصلح چند ملیتی مثل ماموریت هایی که از طرف سازمان 

ملل حامیت می شود، استفاده کردند. 

دگروال باتا، صاحب منصب  ارشد مغلوستانی حارض در مترینات چنین اظهار 

داشت: "صاحب منصبان ما و صاحب منصبان  غیر انتفاعی قادر به ارتقاء روش های 
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ارتباطی و پروگرام  ریزی روش هایی هستند که ما را قادر می سازد تا دریک 

محیط ائتالف بصورت موثرتری کار کنیم."

تورن اردوی ایاالت متحده، رابرت مک كراكن، مسئول ارشد 

پروگرام  ریزی قومندانی مرکزی ایاالت متحده گفت که هدف از این مترینات 

بهبود توانایی كشورهای جنوب آسیا و آسیای مرکزی و ایاالت متحده در 

جهت واكنش به بحران ها به طور دسته جمعی می باشد.

تورن مک كراكن گفت: "این مترینات به ما کمک می کند تا توانایی 

خود را در جهت پروگرام  ریزی و هامهنگی به صفت یک سازمان چند 

ملیتی بهبود بخشیده و تبادل معلومات بین سازمان های نظامی و ملکی 

را ترویج دهیم."

بحران تحت عنوان مبارزه با تروریزم ، امنیت رسحدات، مبارزه با مواد 

مخدر، قاچاق مواد مخدر و عملیات های ایجاد ثبات قرار گرفت.

طور مثال، وقتی ازبیک  ها دانستند که مجرمان یک خط لوله تیل حیاتی 

را به طور غیر قانونی سوراخ کرده اند مجبور به عکس العمل  گردیدند.  قوای  

تاجیک مردم ملکی و داکرتهایی را که از عالیم حمله گاز کیمیاوی سلفر 

موستارد رنج می بردند تداوی کردند. تروریست ها مسیرهای خط ریل را 

نابود کردند، ماین ها غیرنظامیان را زخمی کردند، مواشی به رسقت رفتند، 

اپیدمی مریضی کولرا جان مردم را تهدید کرد. 

رسانه ها ذریعه یک ویبسایت فرضی به نام شبکه جهانی به تصویر 

کشیده شدند که اخبار آنالینش اخبار جدیدی مربوط به مترینات را نرش 

می کرد که  اشرتاک  کنندگان باید در وقت بررسی جوانب آنها را در نظر 

می گرفتند. زمانی که تروریست های فرضی تبلیغاتی را صادر کردند، قوای  

عملیات های خاص با انتشار تبلیغات متقابل ذریعه رادیو، روزنامه ها و 

جزوات جواب دادند. 

یکی از منایندگان هیئت ازبیکستان، دگروال امید ارنازاروف، انجنیر 

کیمیاوی بود که زندگی واقعی او بشمول 

حفاظت از کشورش در برابر تهدیدات کیمیاوی، 

بیالوجیکی، رادیولوجیکی و هسته ای است.

زمانیکه خرب حمله فرضی گاز کیمیاوی سلفر 

موستارد وارد خیمه میزبانی قرارگاه عملیات های 

خاص شد، دگروال ارنازاروف چنین اظهار داشت: 

"من باید بربنیاد معلوماتی که دریافت کرده ام 

تحقیق کنم و جواب بدهم و آن معلومات را به 

قومندان و متام تیم منتقل کنم."

دگروال مجیدف از ازبیکستان، خیمه 

دیگری را با معاون قومندان گروپ  رضبتی 

پاتریوت - یک افغان، یک مغولستانی و یک 

تاجیک - اشغال کرد. 

با استفاده از مخلوطی از لسان های روسی، دری و تاجیکی - دو زبان 

آخری لهجه های قابل درک یکدیگر هستند – صاحب منصبان  ارشد به صفت 

یک تیم با هم مدغم گردیدند.

در ختم دوره تعلیمی  هر روز، منایندگان هر کشور به صورت 

نوبتی مهامنی هایی با غذا و موسیقی سنتی هر یک از کشورهای عضو 

برگذار کردند.  

دگروال مجیدف نه تنها عالقمند انجام مترینات بیشرت با رشکای 

امریکایی و آسیای مرکزی بود، بلکه تصمیم گرفت آنچه را که در مترینات 

همکاری های منطقوی آموخته بود با اکادمی های نظامی ازبیکستان 

به اشرتاک بگذارد.

دگروال مجیدف گفت: "متام چالش های موجود در منطقه برای مان 

انگیزه هایی برای همکاری با یکدیگر را فراهم می کنند"  

از طرف چپ: یک ترجمان یک 
سناریوی تمرین را برای یک 

عسکر  افغان در دست چپ و یک 
عسکر  تاجیک تشریح می کند.

یک عسکر  مغولستانی مکان های 
نظامی را بر روی نقشه در 

تمرینات همکاری منطقوی 2018 
قرار می دهد.

دو اشتراک کننده از ازبیکستان 
با عسکر  امریکایی که روسی 

صحبت می کند تعلیم  می بینند.
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بریدجنرالعراقیارکانالتکریتیبهرهبری
مبارزاتپیروزمندانهعلیهداعشکمککرد

رهبریالهامبخش

کارکنان یونیپاث
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زمانیکه گرد و غبار برخواسته از زنجیرهای 
تانک ها با ستونهای دود برخواسته از دستگاههای 

انفجاری دست ساز ضد وسایط نقلیه در هم میآمیزد 

- و پیرشفت جنگ را ملول میسازد – عساکر ذریعه 

رهربان دلیری که به داشنت رسشت خردمندانه و 

دالوری آشکار شناخته شده اند انگیزه داده میشوند. 

چنین رهربان نظامی الهام بخش قوا  برای مبارزه به 

صفت قهرمانان و شکست دادن دشمن هستند.

یک تن از این نوع قومندانان برید جرنال 

ارکان جالل فضل التکریتی، رئیس ارکان کندک یکم 

قوای خاص است. زمانی که قومندانی عملیات 

مشرتک رضورت به فیصلٔه جنگ های مهار ناپزیر 

دارد، نام ارکان التکریتی در رسارس مراکز قومندانی 

طنین انداز می گردد.

برید جرنال آرکان در سال 2001 به صفت 

بخشی از یک صنف قوای خاص وارد حربی پوهنځی 

شد . بعد از سال 2003 او به قوای واکنش رسیع 

کندک یکم پیوست. بعد از گذراندن متام امتحانات 

رقابتی با منرات عالی، او ذریعه  قوای  ائتالف 

انتخاب شد تا تعلیم  نظامی خود را در خارج از 

عراق ادامه دهد.

او دارای سند لیسانس در علوم نظامی، و سند 

لیسانس دیگری در لسان انگلیسی و سند ماسرتی در 

علوم نظامی و مبارزه با تروریزم است. او از کورس 

پولیس  سواره ایاالت متحده، کورس ابتدایی پراشوت، 

کورس تدارکات و فرود، کورس پیرشفته پیاده و 

چندین کورس مشرتک مربوط به عملیات های 

ضد تروریستی ناتو کامبیاب شد.

حافظه برید جرنال آرکان مملو از داستان های 

قهرمانانه است. او در بیشرت جنگ ها علیه گروپ  های 

جنایتکار و گروپ  های مسلح در برصه، میسان 

و دیالی و بعد از ظهور داعش در جرف الصخر، 

رمادی، فلوجه و موصل  اشرتاک  داشت. اما جنگ 

بروانا خاص است، چون اولین بار بود که  قوای  

عراقی بعد از عقب نشینی در موصل، دسته های 

داعش را شکست دادند.

برید جرنال آرکان چنین اظهار داشت: "در اکتوبر 

2014، من مسئولیت داشتم تا موقعیت های دفاعی 

جنوب رمادی را ترک کنم و بالفاصله به جانب 

باروانا، در حدود 170 کیلومرتی غرب رمادی حرکت 

کنم. ما مبارزه را در رمادی ترک کردیم و بدون وقفه 

به طرف جبهه دیگر حرکت کردیم و از شدت جنگ 

و خرابی راه بیابان به باروانا بی رمق شدیم."

"وظیفه ما این بود که از ترصف حدیثه ذریعه 

داعش جلوگیری کنیم و آنها را از باروانا بیرون 

برانیم. باروانا به طور اسرتاتژیک مسیر اصلی بین 

حدیثه و بند حدیثه را در کنرتول  داشت که بند 

را تحت کنرتول  داعش قرار داده بود و مسیرهای 

تداراکات را قطع کرده بود. بند حدیثه یکی از 

مهمرتین منابع تولید برق است و جریان رود فرات 

را  کنرتول می کند."

برید جرنال آرکان معتقد است که قدرمتندی 

عراق در خصوصیت چند ملیتی بودنش است و 

هیچ جایی برای نزاع فرقه ای در صفوف قوای 

مسلح وجود ندارد.

"راز قدرت اداره ضد تروریزم این است که ما 

به صفت یک تیم، باالتر از سطح فرقه ای و منطقوی 

کار می کنیم و به همین دلیل  قوای  ما هامهنگ 

بودند و رسسختانه جنگیدند و دشمن نتوانست هیچ 

کدام برتری علیه ما بدست آورد."

تئوری او برای غلبه به دشمن در جنگ غیر 

متعارف مستلزم استفاده از عساکر  مسلکی است که 

برای مبارزه در گروپ  های خرد، بدون رضورت به 

دستورات فراگیر، تعلیم  دیده اند.

او اظهار داشت: "تعلیم  مداوم و انتخاب 

مبارزین  برجسته سنگ تهداب ساخنت یک قوای  

مسلکی است که بتواند در سخت ترین رشایط 

جنگ های غیر متعارف مبارزه کند، و همه 

جنگجویان در جنگ شهری تعلیم  دیده اند."

"بنابراین ما پروگرام  های خود را در سطح 

گروپ  خرد به رهربی صاحب منصبان  غیر انتفاعی، 

دوهم بریدمن یا قومندان های گروپ  های خرد 

در چارچوکات اهداف اصلی فرمان عالی تدوین 

می کنیم. این مشخصه  قوای  ضد تروریزم در بقیه 

تشکیالت در جنگ موصل و فلوجه است."

از دیدگاه برید جرنال آرکان، به دست آوردن 

اعتامد مردم، سنگ بنای شکست دادن گروپ  های 

تروریستی و آزاد کردن شهرها است.

"مناطق پرجمعیت به دلیل رضورت به حفاظت 

از غیرنظامیان جنگیدن را مشکل می سازند. بعضی 

اوقات شهروندان منطقه فقط چند صد مرت از 

خطوط اول جنگ فاصله دارند. او گفت: عساکر  ما 

خانه های مسکونی را می شناسند و کوشش می کنند 

که تروریست ها را دور کنند. "ما آب و غذای خود را 

با این فامیل  ها سهیم ساختیم و هر روز از آنها خرب 

می گرفتیم، که این کار آنها را متقاعد ساخت تا در 

میدان جنگ چشم های مان باشند."

برخالف جنایات مرتکب شده ذریعه داعش علیه 

اشخاص بی گناه، و با وصف این که آنها به اجساد 

عساکر  عراقی بی احرتامی کردند، برید جرنال آرکان  

به عساکر  عراقی دستور صادر کرد تا با محبوسین به 

خوبی رفتار کنند.

"برید جرنال گفت: مزیت اصلی ما این است که 

ما جنگجویانی مسلکی هستیم که به قوانین حقوق 

برش احرتام گذاشته و به قانون نظامی و یک نهاد 

تابع منشور های بین املللی متعهد هستیم. جنگجویان 

ما تعلیم  داده شده اند که این قوانین را به اجرا 

گذاشته و به آنها احرتام بگذارند."

"در جریان جنگ ها دو جنگجوی خارجی را 

در منطقه حدیثه توقیف کردیم. با آنها با متام 

انسان دوستی و احرتام رفتار کردیم و قبل از تسلیم 

دادن شان به مقامات ذیصالح، جراحات یکی از آنها 

را تداوی کردیم."

برید جرنال ارکان گفت که نیمی از پیروزی عراق 

مربوط به عملیات های معلوماتی و روانی است.

باندها با تکیه بر پخش شایعات، ترس و 

اضطراب در میان جمعیت و  قوای  امنیتی، 

توانسته اند به راحتی به شهرها و شهرک ها حمله 

کنند، بنابراین ما باید یک اردوی الکرتونیکی برای 

مبارزه با تروریزم در صفحات شبکه های اجتامعی 

داشته باشیم، دروغ های آنها را افشا و فعالیت های 

آنها را ردیابی کنیم."  

"رازقدرتادارهضدتروریزماین
استکهمابهصفتیکتیم،

باالترازسطحفرقهایومنطقوی
کارمیکنیموبههمیندلیلقوای
ماهماهنگبودندوسرسختانه
جنگیدندودشمننتوانستهیچ
کدامبرتریعلیهمابدستآورد."
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اردنی ها
در افغانستان

ماموریتنظامی

عماندرافغانستان،

جنگعلیهافراط

گراییراتقویتکرد

 برید جرنال اعظم الروانه 
قوای مسلح اردن

تصاویر ذریعه قوا ی مسلح اردن

اسرتاتژی پایدار اردن همیشه به قوانین، اصول و مفاهیم وابسته بوده است، که 

هدف از این قوانین در اصل، احرتام به تقدس حقوق برش است تا تضمین کنند که 

اشخاص در هرکجا زندگی آبرومندانه ای داشته باشند. پادشاهی اُرُدن هاشمی بخشی 

از این جهان است که همیشه بدون درنظر گرفنت وابستگی ها، اعتقادات مذهبی و 

قومیتی اش، کوشش خود را برای از بین بردن یا کاهش رنج مردم زمین بخصوص کسانی 

متمرکز کرده است که از بالی جنگ، حوادث طبیعی و تروریزم رنج کشیده اند و تا 

فعآل رنج می کشند.

این اصول همراه با اعتامد بین املللی و منطقوی نسبت به توانایی اردن در 

تاثیرگذاری بر وقایع باعث شد از قوا ی مسلح اردن برای اشرتاک داشنت به صفت قوا ی 

حفظ صلح بین املللی در رسارس جهان دعوت بعمل آید. اخالق و ارزش های اردن نشات 

گرفته از رشیعت است، که مورد حامیت رهربان انقالب کالن عربی است که بطور 

عمده باالی فراهم آوردن امکان زندگی با عذت و رشف تاکید داشته اند.
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یک عسکر اردنی در حال توزیع 
کاال به اطفال افغان.
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این اعتقادات ذریعه اشرتاک متامیز اردن در کوشش بین املللی 

جهت کمک به برادران ما برای ایجاد ثبات و امنیت، تسکین درد 

و رنج و گسرتش ارزش ها و مفاهیم اسالم معتدل، به افغانستان 

گسرتش یافته است.

کمکبهافغانستان
افغانها درجریان چندین دهه به خاطر یک تاریخ تلخ رقابت بین 

املللی، منطقوی و محلی بر رس مسلط شدن باالی رسنوشت این کشور، 

از جنگ های وحشیانه و مخرب رنج برده اند. در ختم قرن گذشته، 

طالبان کنرتول افغانستان را به دست گرفت. ایدئولوجی طالبان با 

اصول اسالم تناقض دارد و پناهگاهی را جهت پالن گذاری حمالت 

11 سپتمرب 2001 در اختیار القاعده قرار داد. این موضوع باعث شد 

ایاالت متحده امریکا و متحدانش یک مبارزه بین املللی علیه تروریزم 

آغاز کند که در آن افغانستان یکی از قلعه های نظامی اش گردیده و 

منجر به حذف قدرت طالبان شد.

اردن به این نتیجه رسید که تعهدش نسبت به جامعه بین املللی، 

منافع اسرتاتژیک و فرهنگ، ارزش ها و سنت های اسالمی به قوا ی 

اردنی کمک می کند تا امید و زندگی را به ارمغان آورند، بر مفاهیم 

آرامش تاکید کنند و از مردم افغانستان حفاظت و حامیت منایند.

اشرتاک اردن بشمول پیشوایان مذهبی نظامی می شد که به انتشار 

نسخه میانه رویی از رشیعت، ساخنت مساجد و تصدیق پیشوایان دینی 

افغان کمک می کردند. زنان اردن نقش مهمی را در راستای حامیت 

از زنان و اطفال افغان، تعلیم دادن و معرفی کردن آن ها با حقوق و 

تعهداتشان، کاهش ترس هایشان و ارائه خدمات طبی ایفا کردند.

این کوشش  های جامعه با همراهی عساکری صورت گرفت که 

حفاظت و امنیت ارائه می کردند و به نجات جان اطفال ، زنان و 

سالخوردگان کمک می کردند.

اردن دالیل متعددی برای انجام این ماموریت مهم در 

افغانستان داشت:

دلیل سیاسی- این ماموریت، تعهد اردن به معاهدات و قوانین 	 

بین املللی مربوط به حفظ صلح و امنیت بین املللی را مستحکم 

می کرد، از ثبات و حقوق برش حامیت می کرد و با سیاست 

گشاده رویی و میانه روی کشور مطابقت داشت.

دلیل نظامی- این ماموریت با انکشاف پروگرام ها و مدرنیزه 	 

کردن قوا ی مسلح ذریعه کسب تخصص و انکشاف مهارت های 

مربوط به اشرتاک اردو های پیرشفته در یک محیط عملیاتی 

واقعی مطابقت داشت.

دلیل امنیتی- این ماموریت مربوط به حفاظت از منافع 	 

اسرتاتژیک پادشاهی اُرُدن هاشمی ذریعه روابط بین املللی و 

تعهد کشور به همکاری با جامعه بین املللی برای مبارزه با 

تروریزم است. اردن هدف سازمان های تروریستی بوده و هست.

امنیت - این مربوط به حفاظت از منافع اسرتاتژیک پادشاهی 	 

اردن  هاشمی ذریعه روابط بین املللی و تعهد خود به همکاری با 

جامعه بین املللی برای مبارزه با تروریزم است.

حقوق برش- اردن عالقمند است از تخصص خود در بخش 	 

ارائه حامیت برشدوستانه به افغان ها استفاده کند، از شدت 

درد و رنج آن ها ذریعه پروگرام های کمکی بکاهد و محیطی 

امن را برای آن ها فراهم آورد تا در آزادی و در نهایت کرامت 

انسانی زندگی کنند.

با توجه به حرفوی بودن قوا ی مسلح اردن، حائز اهمیت است 

که در این ماموریت از این تجارب استفاده شود و پیامدهای چنین 

اشرتاکی در متامی سطوح و متامی ابعاد مورد ارزیابی قرار گیرد.

درسهایآموختهشده
در سطح نظامی، قوا ی مسلح اردن از امتیازات ماموریت خود در 

افغانستان ذریعه همکاری با اردو هایی با مهارت زیاد و استفاده از 

آخرین فن آوری، ابزار، تعلیامت و سالح ها مستفید شدند. تعلیم 

مشرتک نه تنها به لحاظ فزیکی بلکه به صفت روشی برای حفظ 

روحیه برای قوا ی نظامی خوب است.

اشرتاک در چنین محیطی، فرصتی را برای امتحان موثریت تعلیم 

با متام مقدمات بدنی و روانی، میزان آمادگی برای مبارزه و روش های 

جنگ فراهم می آورد.

عنارص اساسی هر اردو بشمول تعلیم ، عملیات و سیستم 

معلوماتی است و ذریعه این محیط کاری در افغانستان، این عنارص 

امتحان شده و انکشاف یافته اند.

همچنان این ماموریت باعث افزایش میزان آگاهی فرهنگی و 

تیم طبی اردوی 
اردن در حال 
تداوی زخم 

یک غیرنظامی 
افغان.
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اطفال افغان تی شرت های اهدا 
شده ذریعه عساکر اردنی را 

پوشیده اند.

باتوجهبهتجربهقوایمسلحاردنو
حرفویبودنشان،مأموریتبهافغانستان
ذریعهیکنیرویصالحهکهاماماننظامی
وعساکرزناعضایمخصوصآنبودندبه

بازگرداندنامنیتوثباتکمککرد.
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فرهنگ نظامی در متامی ابعاد نظامی می شود. توانایی انطباق با 

محیط های کاری مختلف در بخش مسئولیت، امتیازات شناختی 

و فرهنگی را برای صاحب منصبان و عساکر داوطلب ما به 

همراه داشته است. 

وقتی سخن از تشکیالت نخبگان به میان می آید باید گفت که 

آن ها تقاضاهای جنگ مدرن را یاد گرفته اند. تجربه عملی در این 

قسمت فرصتی را جهت واجد رشایط شدن بخش ها برای سطح 

باالیی از آمادگی رزمی فراهم کرده است.

امور مدنی و نظامی، کلید موفقیت عملیات معلومات، ثبات 

و بازسازی نظامی است. بسیاری از تیم ها، تجربه خود را در این 

قسمت انکشاف دادند.

اعتامد به نفس و انتقاد از خود در روحیه به طور مثبت 

منعکس می شود. قوا ی ما توانایی خود را برای رقابت با اردو های 

اصلی در قسمت عملیات تثبیت نشان داده اند. 

در سطح سیاسی، این ماموریت، حضور اردن را در نقشه 

سیاسی بین املللی افزایش داد و باعث شد اردن به صفت یک 

بازیکن کلیدی ارائه دهنده رویکردی آزادمنشانه و مبتنی بر کار 

تیمی برای حفظ صلح شناخته شود.

زمانی که سخن از امنیت بین املللی به میان می آید، اشرتاک 

در عملیات های چند ملیتی به اردن کمک می کند تا آگاهی خود را 

در مورد آخرین سیستم ها، روش ها و ابزار معلوماتی افزایش دهد. 

این ماموریت برای کشوری مثل ما که مورد هدف سازمان های 

تروریستی است حائز اهمیت است. عملکرد ما در عرصه معلومات 

در جریان عملیات واقعی در این قسمت مورد امتحان قرار گرفت. 

دست آوردها در سطح مذهبی نیز قابل توجه بودند. اشرتاک 

پیشوایان دینی نظامی این امکان را برای اردن فراهم آورد تا گروپ 

کالنی از امامان را تعلیم دهد و صالحیت موردرضورت را به آن ها 

ارائه دهد. این پیشوایان با استفاده از پیام عامن که باالی اسالمی 

بدون تعصب و خشونت تاکید دارد نفوذ کردند. با این دانش، 

پیشوایان دینی افغان آمادگی بیشرتی برای مقابله با افراط گرایان و 

به حاشیه راندن آن  ها داشتند.

مردم محلی، پیشوایان دینی را بیشرت قبول دارند و پیشوایان 

یک طفل افغان از 
یک عسکر اردنی 

درس هایی می آموزد، 
که عضوی از 

گروپ های خرد 
عساکر زن است که 

جهت ماموریت ایجاد 
صلح در افغانستان 

گماشته شدند.
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عساکر اردنی 
به قریه نشینان 

افغان هدیه 
می دهند.

دینی از توانایی بیشرتی برای برافراشنت شکاف میان شهروندان و قوا ی 

نظامی برخوردارند. آنها تصویری مثبت از اسالم را ارائه می کنند، از جمله 

زمانی که به بازسازی و نوسازی مساجد در افغانستان کمک کردند. 

از لحاظ اقتصادی، این مأموریت ها به قوا ی مسلح اردن در تادیه 

مرصف تعلیم ، سالح ها و تصدیق ها کمک کرد. این پروسه به پول زیادی 

رضورت دارد، که همکاری و اشرتاک با کشورهای پیرشفته را برای انجام 

موارد فوق، امری رضوری می سازد.

اشرتاک در مأموریت افغانستان، عاید خوبی را برای پرسونل فراهم 

می آورد که به ایجاد ثبات روحی و اقتصادی کمک می کند. و این کار بدون 

افزایش فشار به بودیجه دولت انجام می شود.

در بخش اجتامعی، سیاست گشاده رویی، همبستگی و تعامل اردن 

با جامعه بین املللی به حذف احساس انزوا که ذریعه طالبان باالی مردم 

افغانستان تحمیل شده کمک می کند. 

کوشش  های اردن، بخصوص اشرتاک زنان اردنی به تغییر 

ایدئولوجی های رایج در جامعه افغانستان کمک می کند. این ماموریت 

فرصتی را برای برجسته سازی مفاهیم اصیل جامعه اردن فراهم آورد.

خالصه
اردن در پی این است که بر بنیاد معیار تعهد برشدوستانه، 

مذهبی و اخالقی، اسرتاتژی حامیت از عملیات های امنیتی، 

حفظ صلح و نیز کوشش  های بین املللی خود را در راستای کم 

کردن رنج مردمان از بالی جنگ تحکیم بخشد.

با توجه به تجربه قوا ی  مسلح اردن و حرفوی  بودنشان، 

مأموریت به افغانستان ذریعه یک نیروی صالحه که امامان 

نظامی و عساکر زن اعضای مخصوص آن بودند به بازگرداندن 

امنیت و ثبات کمک کرد.

انگیزه های اردن در افغانستان، ایستادگی در کنار بردارانش 

در مورد دین و اعتقادات بود. قوا ی اردن انواع مختلفی از 

کمک های طبی، مذهبی، روحی و روانی ارائه کردند.

شکی نیست که چنین اشرتاکی درس های فراوانی در سطوح 

مختلف ارائه می دهد که مهم ترین آن ها درس های نظامی و 

مذهبی هستند. این قدمی مهم در راه طوالنی تبدیل شدن 

قوا ی ما به الگویی در منطقه محسوب می شود.   
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تصاویر یونیپاث

تأمین امنیت
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قوای مسلح مرص کوشش های زیادی در راستای ایجاد امنیت و ثبات در شبه جزیره سینا 
کرده اند. عساکر با مترکز بر آنچه اردو ، ناحیه اسرتاتژیک شامل رشقی می نامد، عملیات 

سینا 2018 را با موفقیت عملی منودند.

رسکردگی سازمان تروریستی وابسته به داعش که خود را والیت سینا 

می نامید، در شامل و مرکز سینا مورد هدف قرار گرفت. متامی پایگاه های 

رسحدی کشف شده تخریب شدند و تعداد زیادی از عنارص تروریستی، جنایی 

و اشخاص تحت تعقیب و همچنان اشخاص مظنون به حامیت از عنارص 

تکفیری دستگیر شدند.

زیربناهای مربوط به تروریست ها، مثل مخفی گاه ها، سنگرها، تونل ها، 

گدام های سالح، مهامت، دستگاه های انفجاری، سامان آالت اداری، مراکز 

رسانه ای و مراکز انتقال نیز نابود شدند. کشف، ثبت و نابودی تعداد زیادی 

وسایط نقلیه و موترسایکل و همچنان مقادیر زیادی مواد منفجره، سالح، 

مهامت، مبب ها و دستگاه های انفجاری در جریان سال 2018 ادامه داشت.

هدف، برقراری مجدد زندگی عادی در نواحی عملیاتی با کمک پولیس 

غیرنظامی است. بعد از آن که این نواحی جهت اطمینان از عاری بودن از 

عنارص تروریستی از جانب قوای مسلح مورد تالشی و پاکسازی قرار گرفتند، 

تحت کنرتول و نظارت کامل پولیس غیرنظامی قرار می گیرند.

وضعیت به حالت عادی بازگشت چون ساکنین به صورت امن در 

انتخابات ریاست جمهوری اشرتاک کردند، امتحانات مکاتب دولتی متوسطه 

در شامل سینا برگزار شدند، و محصلین به پوهنتون العريش بازگشتند و مثل 

همیشه مطالعات خود را در رشوع سال تحصیلی جدید آغاز کردند.

هامنطور که راه کمربندی و اکرث مسیرهای داخلی باز شد، دریاچه 

بردويل هم دوباره به روی ماهیگیران باز شد. این اقدام تضمین منود که 

الری های حامل مواد غذایی تازه و محصوالت روزانه می توانند بدون خطر و 

به صورت امن به دست مردم برسند و اینکه مردم می توانند به صورت امن 

در داخل و خارج از سینا سفر کنند.

تامین امنیت رسک نیز به این معنا بود که اردو می تواند مسیرهای 

کمکی تروریست ها را مسدود کند و کوشش ها برای قاچاق سالح یا انتقال 

عنارص تروریستی به والیات مرص را خنثی کند.

در غرب و جنوب سینا تعداد زیادی وسیله نقلیه حامل سالح، مهامت 

و مواد مخدر کشف، ثبت و نابود شدند. به همین ترتیب، اشخاص بسیاری 

در حالت کوشش برای نفوذ به کشور یا مهاجرت غیر قانونی توقیف 

شدند. اشخاص تحت تعقیب نیز عنارصی بودند که در راستای تامین 

مصارف اقتصادی تروریزم و افراط گرایی، در رشد محصوالت زراعتی مواد 

مخدر نقش داشتند و همچنان اشخاصی بودند که در استخراج و قاچاق 

طال دخیل بودند.

قوای مسلح موفق به تسخیر نواحی فعالیت تروریستی، محارصه عنارص 

تروریستی و نابودی زیربنا هایشان شدند.

به طور خالصه، از زمان آغاز عملیات سینا 2018، در جریان مبارزه در 

همه ساحات اسرتاتژیک، قوای مسلح توانسته اند بیشرت از 450 تروریست 

را از بین بربند و بیشرت از 1200 وسیله انفجاری، بیشرت از 900 وسیله نقلیه، 

1000 موترسایکل ، 420 مزرعه کاشت مواد مخدر، 120 تن مواد مخدر و 25 

میلیون تابلت مخدر را تشخیص و نابود کنند.

ضمن این، بیشرت از 16 دهانه تونل در امتداد نوار رسحدی در شامل 

سینا کشف و تخریب شده است.

مصر جهت ثبات شبه جزیره سینا، عملیات 
نظامی با انکشاف اقتصادی را ترکیب می کند

قوای مسلح مرص  |  آژانس خربی فرانسه/تصاویر گتی
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موفقیت های نظامی-غیر نظامی
قوای مسلح برای تکمیل منودن کارهای انکشاف در اراضی سینا، با ایجاد 

تعداد زیادی پروژه در متامی نواحی برای خدمتگزاری به مردمان آن نواحی، 

با متامی سازمان های بخش دولتی و شخصی همکاری می کنند.

سازمان انجیرنان قوای مسلح، مسئولیت تطبیق 310 پروژه در سینا را با 

مرصف 195 میلیارد پوند مرصی به عهده گرفته است. از اواخر سال 2018، 

حدود 145 پروژه تکمیل شده است و 165 مورد در حال انجام است.

در درجه اول، هدف از پروژه های ملی، بهبود وضعیت اقتصاد منطقه 

است. این پروژه ها بشمول پروژه تونل کانال سوئز، مزارع ماهی، یک 

دریاچه مصنوعی، گسرتش یک منطقه صنعتی در بند سعید و اجرای پروژه 

میدان هوایی بردویل است.

ساخت نه رسک در مجموع به طول 460 کیلومرت تکمیل شده است. 

پانزده رسک دیگر که به طول 1462 کیلومرت امتداد دارد تحت اعامر است.

انجیرنان قوای مسلح مسئولیت ساخت حدودا 81000 بخش مسکونی 

و 400 خانه بادیه نشینی را به عهده گرفته اند. ساخت حدود 1200 بخش 

مسکونی در مساعید، 6972 واحد مسکونی در سینای جنوبی و 12266 خانه 

دیگر در شهر اسامعیلیه جدید تکمیل شده است.

اردو همچنان به ایجاد "خوشه های انکشاف" که به موجب آن ساکنین 

در کنار محل کارشان زندگی می کنند، کمک می کند. 26 خوشه انکشاف در 

والیات شاملی و جنوبی سینا به وجود آمده است. 18 خوشه دیگر مسکن و 

زراعتی و هشت خوشه برای قریه جات ماهیگیری در منطقه دریاچه بردویل 

به وجود آمده است.

خدمات معالجوی نیز حیاتی است. پانزده شفاخانه ، یک کلینیک صحی 

و یک دواخانه به راه افتادند. نُه شفاخانه  در کنار کلینیک و داروخانه ساخته 

شده و توسعه یافته اند و در حین حال شش شفاخانه  دیگر تحت اعامر و 

نوسازی هستند از جمله شفاخانه  مرکزی رفح، بغداد، رومانا و گیفگافا.

کار انکشاف 53 مکتب، پوهنتون، مؤسسه و اداره تعلیمی که 45 مورد 

آن در ختم سال 2018 تکمیل شد به اردو واگذار شده است.

توسعه صنعتی شامل گسرتش کارخانه سمنت العریش و انکشاف یک 

کارخانه پروسس سنگ مرمر در گیفگافا می شود. در مجموع 9 پروژه زراعتی 

و بازسازی، بشمول کشت 13680 فدان )هر کدام برابر 0.42 هکتار( در برئ 

اطفال با عساکر مصری در شهر العریش که بعد از حمله اردو به تروریست  ها 
به حالت عادی بازگشته سالم می گویند.

 قوای مسلح برای

 تکمیل نمودن کارهای

انکشاف 

 در اراضی سینا، با ایجاد

 تعداد زیادی پروژه

 در تمامی نواحی برای

 خدمتگزاری به مردمان

 آن نواحی،

با تمامی سازمان های 

 بخش دولتی و شخصی

همکاری می کنند.



37

العبد، و پمپهای آبیاری در ساربیوم و املحسمة.

از 54 پروژه آبی، 23 مورد آن به امتام رسیده است. این پروژه بشمول 

کارخانه های آب شیرین کن آب دریا در الطور ، طابا، راس ملعب و شیخ زوید 

می شود. پروژه خطوط فاضالب شهر الطور تکمیل شده است، پروژه های 

مشابه در شهرهای شاملی سینا در برئ العب، شیخ زوید، نخل و الحسنه 

در حال انجام است.

برق رسانی نیز یک اولویت است. شبکه برق در شهرهای الطور، ابو 

ردی، نویبع، دهب، طابا و رفح )در منطقه رسحدی بین املللی( ارتقا یافت. 

شبکه خط برقی که برق ایستگاه های صحی دفع باطله را در رفح، شیخ زوید 

و العریش تامین می کند، به شکل بهرتی ساخته شد.

پالن های فرهنگی، سپورتی، تفریحی و اجتامعی نادیده گرفته نشده اند. 

در مورد 38 پروژه که برای اجرا پالن شدند، هفت پروژه تکمیل شد، از 

جمله دفرت مرکزی سازمان ملی انکشاف شبه جزیره سینا در العریش، کلب 

ال فیروز در اسامعیلیه جدید، قریه بین املللی جوانان در رشم الشیخ، تاالن 

رسپوشیده سپورتی در العریش، مسجد الصباح در رشم الشیخ، و هتل بالک 

سویس در العریش. باقی پروژه  ها در حال انجام هستند.

در نهایت، تعداد کمی از پروژه های دیگر که برای رفاه اقتصادی سینا 

حیاتی هستند، به زودی رشوع خواهند شد. این پروژه ها عبارتند از انکشاف 

و بهبود میدان های هوایی در العریش، رشم الشیخ و امللیز، ساخت هشت 

قریه ماهیگیری در برئالعبد و تفرجگاه ساحلی ماهیگیری در روماناه و ایجاد 

یک منطقه سازمانی برای صنعت سنگ مرمر و شیشه در مرکز سینا.

 هامنطور که این فعالیت نشان می دهد، قوای مسلح مرص نه تنها 

در تامین امنیت سینا، بلکه در تضمین کیفیت زندگی به شدت بهبود یافته 

F  .ساکنان آن نیز نقش مهمی را ایفا می کند

پولیس مصر امنیت را در شهر العریش تامین می کند.

اجناس ذخیره شده در دکان نانوایی نشانه آن است که زندگی در العریش در حال 
بهبود است.
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چهار پیلوت 

هلیکوپتر پاکستانی، 

کوهنوردان بریتانیایی 

را در ارتفاعات مرگبار 

نجات می دهند

جگرن مظفر احمد، قوای مسلح پاکستان

قهرمانان
حال اوج

در

کوهنورد باتجربه- بروس نورماند، تیموتی میلر و سه

کریستین هوبر- سفری را در روزی آرام و آفتابی در 29 می 2018 به قله آلرت 

سار در پاکستان رشوع منودند. نورمند و میلر از بریتانیا آمده بودند و هوبر 

از اتریش به آن ها ملحق شد. هر سه کوهنورد عالقه خاصی به نواحی شاملی 

پاکستان داشتند، که از سفرهایشان به دیگر قله ها در طول فصول کوهنوردی 

در گذشته مشهود است.

بعد از پرواز به گِلِگت و عبور از ِفیری میدوز )مراتع جادویی(، در 

اسرتاحتگاهی کنار دریای واقع در هنزه توقف کردند. زمان و آب و هوا برای 

پیاده روی فوق العاده بود. آن ها با شوق نزدیک شدن به مقصد به مدت پنج 

الی شش ساعت در امتداد دریای هنزه سفر کردند و به کریم آباد رسیدند. 

صدای نیروبخش همیشگی دریا که به موازات رسک در جریان بود به هیجان 

آن ها اضافه می کرد. 

ماموریت آن ها برای باال رفنت از آلرت سار ماموریتی مشکلی بود، اما تصمیم 

آن ها بلندهمت تر از ارتفاع قله بود. آلرت سار )که آلرت، آلرت دو، بوجوهاگور دو 

نیز نامیده می شود( اصلی ترین قله جنوب رشقی بتورا موز تاغ، شاخه ای از 

رشته کوه های قراقروم است. آلرت سار در حدودا 10 کیلومرتی شامل رشق 

کریم آباد، شهری در شاهراه قراقروم واقع در دره هونزا قرار دارد.

آلرت سار با ارتفاع 24238 فوتی از بلندترین قله های قراقروم محسوب 

منی شود، اما به خاطر دریای چشمنوازی که از باالی ناحیه محلی رسچشمه 

می گیرد، قابل توجه است. جبهه جنوبی آن 17388 فوت باالتر از دریای 

نزدیک کریم آباد است. به لحاظ دید قله ای قابل توجه در گروپ کوهی 

باتورا رشته کوه های قراقروم است. قله های برجسته اطراف که آلرت را پوشش 

می دهند بشمول قله های لیدی فینگر، ماربل، هارچندر، پاسو و دیران 

می شود. دریا های یخی طبیعی مشهور در این ناحیه عبارتند از عطا آباد، 

آلرت، حسن آباد و بتورا.

برای کوهنوردان صعود به این قله به لحاظ فنی مشکل است: یخ ثابت، 

سنگ های معلق، شکاف های عمیق و کناره های تیز. در گذشته هیئت های 

اعزامی بسیاری در راه صعود به آن کوشش کردند، اما اکرث آن ها با شکست 

مواجه شدند. تنها سفر موفقانه صعود به این قله از جانب تیم جاپانی در 

سال 1997 صورت گرفت.

نورمند که یک فزیکدان 51 ساله است رهرب این سه نفر بود. او 13 بار 

به طرف کوه های پاکستان سفر کرده بود. اما برای میلیر، محصل 21 ساله 
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رشته زمین شناسی، این اولین کوشش برای صعود از کوهی در پاکستان بود. 

از کریم آباد، به شاه آباد رسیدند و جهت عادت کردن به آب و هوای آنجا به 

مدت دو هفته اقامت گزیدند. تیم کوهنوردی در تاریخ 18 جون 2018 به اردوی 

پایگاه احمد آباد رسید، که به طور مکمل به تجهیزات رضوری کوهنوردی مجهز 

بود. دو روز بعد، آن ها با استفاده از روش های کوهنوردی به روش آلپی، در آب 

و هوای عالی رشوع به صعود از قله آلرت سار کردند.

روش کوهنوردی مورد عالقه آن ها روشی بود که در آن کوهنورد با اتکا به 

توانایی خود برای صعود کوشش میکند، به طوری که متامی مواد غذایی، خیمه 

و تجهیزات را با خود حمل می کند. در حال پیاده روی مرحله به مرحله به طرف 

ارودی1- و 2، آن ها آهسته آهسته با مشکالتی از ناحیه های معلق و ترس از آب 

و هوای بد خطرناک مواجه شدند.

در 27 جون ، وضعیت آب و هوا بسیار بدتر از وضعیت پیش بینی شده 

بود. در ارتفاع بیشرت از 19700 فوتی، طوفانی شدید آنها را مجبور کرد که از 

پروگرام هایشان رصف نظر کنند. در حالی 

که در انتظار فرصتی برای پایان شدن از 

کوه بودند، سکویی را در برف برای خیمه 

سه نفره مردانه شان در اردوی2- حفر 

کردند. در جریان شبهای 29 و 30 جون ، 

در حدود 1 صبح، برف کوچ آن ها را در 

زیر 6 فوت یخ دفن کرد.

مبارزه برای نجات یافنت رشوع شد. 

میلر با دندانش خیمه دفن شده شان را 

پاره کرد و راهی به طرف بیرون یافت و 

قبل از کندن زمین جهت نجات زندگی 

سه همراه به گیر مانده اش برای رساندن 

خودش به باالی سطح برفها، جنگید. 

میلر، نورمند نیمه هوشیار را از یک نیمه گودال بیرون کشید. با یکدیگر، با متام 

قوا به جستجوی هوبر شدند.

بیشرت از یک ساعت یافنت همکار اتریشی شان به طول انجامید، اما هوبر 

قبل از این که بتوانند نجاتش دهند در زیر سنگینی برف کوچ خفه شده بود. 

او فقط 40 سال عمر داشت. نورمند بعدها گفت: »ما از اینکه نتوانستیم 

رفیق خود را نجات دهیم بسیار پریشان و غم دار شدیم.« ضمن این، برای 

اعضای فامیل و بخصوص تنها پرس کریسنت که عزیزشان دیگر در میان آن ها 

نیست، ناراحت هستیم.«

این دو نفر وقتی از خیمه دفن شده خارج شدند خود را در حالی که تنها 

الیه های نازکی از کاال برتن داشتند گرفتار در برف و باران دیدند. آن ها برای 

مامنعت از یخ زدگی مجبور شدند آذوقه سفر خود را با حفر منودن زمین بیرون 

بکشند. نورمند و میلر وضعیت خود را از طریق یک تلیفون ماهواره که به 

 اپراتورشان متصل بود راپور دادند و درخواست هلیکوپرت نجات کردند. متاسفانه

در 30 جون ، رشایط اب و هوا مانع از انجام عملیات نجات شد. دو کوهنورد 

بازمانده قبل از آنکه این فرصت را پیدا کنند که به صورت امن به وسیله طیاره 

جابه جا شوند، دو روز را در انتظار آرام شدن وضعیت آب و هوا در یک خیمه ای 

چپه شده، سپری منودند. 

با وجود اینکه وضعیت آب و هوا تا فعالً نامطلوب بود، پیلوت های کندک 

5 قوای هوایی پاکستان در تاریخ 1 جوالی در ساعت 5 صبح از سکردو به 

مقصد قله آلرت پرواز کردند. یک ساعت بعد، این تشکیالت بشمول دو هلیکوپرت 

Ecureuil که ذریعه جگرن فخار عباس به همراهی کمک پیلوت جگرن ارتضا 

علی همدانی و نیز جگرن عبید رفیق به همراهی کمک پیلوت جگرن ضیا الرحمن 

هدایت می شدند به هنزه رسیدند.

بعد از سوخت گیری مجدد دوباره از زمین باال شدند و حدوداً در ساعت 

6:30 قبل ازچاشت به ناحیه برف کوچ تقریبا 4 مایل باالتر از سطح دریا رسیدند. 

آنها تقریباً 20 دقیقه در هوا معلق بودند تا موقعیت دقیق را کشف کنند. بعد 

از آن چالش واقعی رشوع شد. جگرن فخار عباس رهرب تشکیالت، داستان را 

اینگونه رشح داد:

»برای نشست احتاملی، رشوع به تجزیه و تحلیل محل کردیم. با حداکرث 

میزان ارتفاع مقابل بودیم. موضوعی که ما را وحشت زده کرده بود، نبود مطلق 

ابزارهای کمکی اساسی برای نشست بود، 

مثل بادمنا، عالمت گذاری محل نشست 

و پرواز هلیکوپرت، زمین مسطح یا هر 

قسم امکانات دیگر. چندین بار برای 

بررسی موقعیت نشست و در دسرتس 

بودن بعضی حاشیه های امن کوشش 

کردم. رسانجام برخالف کاهش قابل 

توجه حاشیه ها و درجه حرارت منفی 2 

سانتی گراد، در صدد نشست برآمدیم. 

جگرن عبید رفیق، بسیار ماهرانه باالی 

یک صخره یخی نشست کرد و تیم میلر 

و کریستین )هوبر( مرحوم را سوار 

طیاره کرد. تقریباً کوشش کردم و آقای 

بروس نورمند را به همراه تجهیزات به طیاره سوار کردم و پرواز کردم. این اولین 

نشست تاریخی بی سابقه در ارتفاع 19700 فوتی بود. با نشست در نزدیکی یک 

کناره ای بسیار تیز، یک اشتباه خرد یا خطای قضاوتی می توانست همه ما را به 

کام مرگ بکشاند.

در ساعت 7:30 قبل ازچاشت، هلیکوپرتها به صورت امن مجدداً در 

هنزه نشست کردند.

نه تنها کوهنوردان بلکه کمیته ارشد بریتانیا در پاکستان و رسانه های 

بین املللی از جگرن فخار عباس و اعضاء تیمش به خاطر انجام این ماموریت 

شجاعانه در رشایط غیر عادی و چالشی تقدیر و ستایش و همچنان سپاسگذاری 

کردند. انجام این اقدام جالب توجه ذریعه پیلوت های طیاره ای اردوی پاکستان نه 

تنها روحیه کوهنوردانی را باال برد که برای صعود از قله های مختلف به پاکستان 

می آیند بلکه به بهبود چهره پاکستان به لحاظ بین املللی کمک کرد.

ما واقعاً به پیلوت های خود افتخار می کنیم، که نه تنها غیرت خود را در 

جنگ پاکستان علیه تروریزم ثابت کردند، بلکه در زمان وقوع فاجعه نقش 

قابل توجهی را در کمک رسانی های امدادی و نیز در انجام عملیات پرواز در 

ماموریت های امداد و نجات در رشایط چالشی ایفا می کنند.   

چهار پیلوت قهرمان هلیکوپتر پاکستانی در کنار دو کوهنورد 
انگلیسی که جانشان را نجات دادند ایستادند.  قوای مسلح پاکستان

یادداشت رسمنشی: یک کاپی از این مقاله در مجله Hilal نرش شد
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سخنرانی مقام ارشد قطری در نشست »بازگرداندن جنگجویان خارجی« در دوحه

دفرت خربرسانی، وزارت امور خارجه قطر

رسیدگی قطر به مسئله ای  

 جنگجویان 
خارجی
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محمد بن عبدالرحمن، آل ثانی، معاون نخست وزیر و 

وزیر امور خارجه، اعالن کرد که قطر از عنارص فعال در پروسه همکاری 

بین املللی مبارزه با تروریزم است.

شیخ محمد در “نشست بازگرداندن جنگجویان خارجی” در نومرب 

2018 در دوحه اعالن کرد که موضوع تروریزم جزو اولویت های اصلی 

قطر است. او به تدوین پیوسته قوانین ملی و نهادهای سازمانی مرتبط 

با مبارزه با تروریزم ، و اجرای مصوبات سازمان ملل در این قسمت و 

نیز اشرتاک فعال قطر در ائتالف بین املللی مبارزه با 

تروریزم اشاره کرد.

شیخ محمد در جریان سخرنانی افتتاحیه این نشست، 

اظهار کرد که تروریزم ، در همه اشکال و منادهای آن، 

یکی از جدی ترین تهدیدات قبل درمورد صلح و امنیت 

بین املللی است و همه اقدامات تروریستی، رصف نظر 

از انگیزه و هویت مرتکبین، از جمله اقدامات ناشی از 

تعصب، افراط گرایی یا جز اینها، جرم محسوب می شود.

او افزود که مبارزه با تروریزم بدون یکنواخت کردن 

کوشش های جامعه بین املللی با رویکردی صبورانه و 

جامع و مبتنی بر همکاری و مشارکت همه کشورها، 

سازمان های بین املللی و منطقوی، سازمان های مردم نهاد 

و جوامع علمی و تحقیقی ممکن نخواهد بود. 

این پروسه بشمول تبادل موثر معلومات در حوزه 

امنیتی و جلوگیری از بروز تهدیدات امنیتی و نیز ناتوان 

و منزوی ساخنت تروریست ها در چارچوکات اسرتاتژی 

بین املللی مبارزه با تروریزم است. همچنان ، جامعه 

بین املللی باید از قوانین بین املللی پیروی کند و سیاست 

یک بام و دو هوا را در حوزه مبارزه با تروریزم رها کند.

شیخ محمد به راپور  های سازمان ملل اشاره کرد که انگیزه جنگجویان 

خارجی اهل رشق میانه، آسیا یا افریقا را متاثر از عوامل مشرتک اعالن 

کرده است. بیشرت این اشخاص جوانان بدون ایدئولوجی یا قدرت تفکر 

صحیح هستند. او بیان منود که اینها متعلق به جوامع ستمدیده و 

فقیر هستند که از امکان بهبود معیشت و تحصیل و رسیدن به وظیفه 

محروم مانده اند.

شیخ محمد تاکید کرد که تروریزم را منی توان و نباید به هیچ مذهب، 

تابعیت، متدن یا گروپ قومی مرتبط دانست.

شیخ محمد در سخرنانی خود به بهره گیری روزافزون تروریست ها 

و حامیان آنها از فناوری ارتباطات برای ترویج ایدئولوجی افراطی و 

زمینه سازی برای جذب تروریست ها و ارتکاب اقدامات خشن اشاره 

کرد. تقویت همکاری بین کشورها مانع از آن می شود که تروریست ها 

از فناوری، ارتباطات و منابع برای پیشربد اقدامات تروریستی 

خود بهره بگیرند.

شیخ محمد باالی رضورت اقدامات عاجل قوای امنیتی و نظامی 

در قسمت اجرای قانون مبارزه با تهدیدات قریب الوقوع مربوط به 

گروپ های تروریستی که به استخدام و جابجایی جنگجویان در مرزهای 

بین املللی می پردازند، تاکید کرد. او اشاره کرد که این عملیات عاجل نباید 

مانع رسیدگی به دالیل و انگیزه های اصلی تروریست ها شود.

جامعه بین املللی می داند که جنگجویان خارجی تهدیدی جدی برای 

کشورهای متبوع جنگجویان و کشورهای واقع در مسیر سفر و کشورهای 

مقصد آنها هستند و در این بین امنیت کشورهای همسایه مناطق 

جنگ زده نیز تهدید می شود. طبق راپور سازمان ملل، جنگجویان خارجی 

حارض در سوریه و عراق از بیشرت از 100 کشور به آن کشورها آمده اند. 

هدید جنگجویان تروریست خارجی رضورت رسیدگی جامع به دالیل 

ریشه ای تروریزم ، بخصوص سیاست های رسکوبگرانه و فرقه گرایانه، ایجاد 

حاشیه و نبود عدالت اجتامعی در بین گروپ  های عمده بعضی جوامع 

را آشکار می کند. 

جوامع برای جلوگیری از انتشار انگیزه های تروریستی باید مانع 

شیخ

همسر خارجی یکی از تروریست های داعشی بعد از آزادسازی موصل در کمپ نگهداری 
می شود. قطر »نشست بازگشت جنگجویان خارجی« را در اواخر 2018 برای رسیدگی 

به این مشکل برگزار کرد.  رویرتز
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طفل آواره سوری برای فرار از حمالت داعش در 
دسمبر 2018 به کمپ پناه آورده است. قطر از 
همکاری های بشردوستانه برای تضعیف آفت 

تروریزم حمایت می کند.   آژانس خربی فرانسه/تصاویر گتی
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“ما خود را مکلف به رسیدگی به آن در 
سطوح ملی، منطقوی و بین المللی می دانیم 

و در این راستا در همه اقدامات بین المللی و 
— شیخ محمدمنطقوی مرتبط مشارکت می کنیم.”

انتشار ایدئولوجی افراطی شوند و به اصالح این ایدئولوجی، ترویج 

رواداری سیاسی و مذهبی و انکشاف اقتصادی، توجه بیشرت به 

جوانان، تقویت همبستگی و شمول اجتامعی، جلوگیری از درگیری های 

مسلحانه، محروم کردن گروپ  های تروریستی از امکانات تبلیغاتی و 

پناهگاه امن، و تسهیل هم آمیزی و 

توانبخشی بپردازند.

او تاکید کرد که موفقیت 

اسرتاتژی ملی در قسمت 

یکنواخت سازی پروسه بازگرداندن 

عوامل تروریستی از میدان های 

جنگ مستلزم ریشه کنی ایدئولوجی 

افراط و ایجاد ظرفیت های دولتی 

برای پیشگیری از بروز تروریزم 

و مبارزه با آن با مراعات منودن 

مکمل اصل حاکمیت قانون 

و حقوق برش است.

او افزود که قوانین ملی باید با 

تعهدات دولتی در سطح بین املللی، 

به ویژه مصوبات شورای امنیت 

سازمان ملل، خصوصاً مصوبه 2178 

سال 2014 و 2396 سال 2017 

در قسمت جرم انگاری اقدامات 

جنگجویان بازگشته و ایجاد مبنای 

قانونی برای تعقیب و توانبخشی و 

هم آمیزی آنها در جامعه، سازگار شود.

موضوع تروریزم، اهمیت بخصوصی برای قطر دارد. قطر از عنارص 

فعال در پروسه مبارزه بین املللی با تروریزم است. 

“ما خود را مکلف به رسیدگی به آن در سطوح ملی، منطقوی و 

بین املللی میدانیم و در این راستا در همه اقدامات بین املللی و منطقوی 

مرتبط مشارکت میکنیم.”

او بیان کرد که قطر اقدام به کمک رسانی برشدوستانه کرده و از 

تحوالت تعلیمی و اقتصادی و تقویت انعطاف جوامع برای مبارزه با 

تروریزم و افراط گرایی حامیت کرده است. 

قطر از ابتکار “تعلیم فراتر از 

همه” حامیت می کند. این ابتکار که 

مبتنی بر حامیت از اطفال صدمه 

دیده از جنگ و حوادث طبیعی 

است، تا کنون 10 میلیون طفل را در 

رسارس جهان پوشش داده است.

و افزود که قطر با هدف 

زمینه سازی برای توامنندسازی 

اقتصادی در منطقه رشق میانه و 

شامل افریقا از Silatech که از 

سال 2008 به این طرف بیشرت از 1 

میلیون فرصت وظیفوی برای جوانان 

16 کشور ایجاد کرده است و قرار 

است که این رقم را تا سال 2020 به 

2 میلیون برساند، حامیت می کند.

شیخ محمد به چالش های 

قانونی، سیاسی و اجتامعی پیش 

روی جنگجویان خارجی، بخصوص 

بر بنیاد تفاوت های بین املللی در 

تعریف حقوقی تروریزم ، سیاسی 

کردن مکرر عبارت تروریزم و ضعف همکاری بین کشورها به دالیل 

سیاسی، اشاره کرد.

شیخ محمد در ابتدای سخرنانی خود به حارضین این نشست دو-

روزه خوش آمد گفت و اظهار کرد که این همکاری گسرتده منادی از اراده 

بین املللی برای پرداخنت به مفهوم بازگشت جنگجویان خارجی است.    

 شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی، معاون صدراعظم 
 و وزیر امور خارجه قطر در جلسه ائتالف ضد داعش 

در 2018 اشتراک کرد.   آژانس خربی فرانسه/تصاویر گتی
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بین املللی امروزه همچنان با خطر روبروست، هرچند 

این خطرها از یک منطقه به منطقه دیگر فرق می کند. بعضی اشخاص به 

این باورند که تروریزم از بدترین انواع این خطرهاست. تروریزم و گروپ  های 

تروریستی از دهه 70 میالدی به تدریج فعال شدند و ما امروز شاهد نسل 

سوم تروریزم هستیم. البته، آخرین نسل تروریزم )داعش، جبهه النرصة، 

الشباب، بوکو حرام و القاعده( رشوع به استفاده از سالح جدیدی به نام اطفال 

و نوجوانان کرده اند که آنها را اطفال خالفت می نامند. این مفهوم را داعش 

برای تفکیک نسل جدید تروریست ها از نسلهای قبلی ابداع کرده است.

 

کالن ساالن مسئول
در 5 سپتمرب 2016، ابوحارث العراقی در حین بایسکل سواری در موصل در 

اثر حمله هوایی جنگنده های عراقی کشته شد. قوای هوایی عراق مطلع 

شد که »ابوحارث« هامن شخصی است که داعش او را مامور تربیه اطفال 

خالفت کرده است.

داعش بعد از دزدیدن اطفال 8 تا 14 ساله، مغز آنها را برای ارتکاب قتل 

و انتشار ایدئولوجی مسموم و افراطی داعش شستشو می داد. بعداً آنها را در 

رسک های موصل که بسیاری از تروریست ها از آن گریخته بودند، رها می کرد.

تروریست دوم داعش به نام ابوحمزه البلجیکی )بلجیکی( نیز در تربیه 

این اطفال نقش داشت. در سال 2018، »محکمه جزایی مرکزی« )الرصافة( 

بغداد، البلجیکی را به اعدام با چوبه دار محکوم کرد.

عبدالستار بیرقدارن، سخنگوی شورای عالی قضایی عراق، اظهار کرد: 

»هیات دوم محکمه جزایی مرکزی در الرصافة به دوسیه متهم تارک جادون 

ملقب به ابوحمزه البلجیکی، که عضو داعش بود، رسیدگی کرد. این تروریست 

در عملیات های بسیاری اشرتاک کرده بود و مسئول تعلیم اشخاصی است که 

از آنها با نام اطفال خالفت یاد می شود. البلجیکی، که در اصل مراکشی است، 

یکی از برجسته ترین تروریست های خارجی تحت تعقیب بود که من حیث 

عضو داعش در جبهه های سوریه و عراق جنگیده بود.«

البلجیکی طبق مفاد ماده 1/4 از »قانون ضد تروریزم عراق« 

2005 محاکمه شد.

شستشوی مغزی اطفال  
این سازمان تروریستی، اطفال 6 ساله و باالتر را هدف می گیرد و آموزه های 

افراطی حاوی رویکرد داعش در بخش تربیت، تعلیم و نفرت انگیزی را به 

آنها تلقین می کند.

هشام الهاشمی، کارشناس گروپ  های تروریستی عراق، بیان می کند که در 

مقدمه بسیاری از کتاب های داعش که مشمول پروگرام تعلیمی رشیعت داعش 

هستند، چنین آمده است: »به فضل خدا، دولت اسالمی با کاشنت نخستین 

بذرهای تعلیم اسالمی مبتنی بر روش کتاب، رهنمودهای پیامرب و برداشت های 

پشینیان پارسا، و با بینش روشن نی رشقی و نی غربی و مبتنی بر بینش 

برآمده از قرآن و پیامرب، به دور از خواسته ها، پوچی ها و توهامت سوسیالیسم 

رشقی یا کاپیتالیسم غربی، کارگزاران احزاب سیاسی یا پروگرام  های منحرف 

روی زمین، وارد عرص جدیدی شده است.«

جامعه
داکرت حسین عالوی، مدیرعامل، مرکز امور اسرتاتژی و آینده پژوهشی عکاد

کشورها باید برای بازپروری اطفالی که با افکار تروریستی داعش 
تربیت شده اند، پروگرام  های معالجوی در نظر بگیرند

خالفت
رسیدگی به اطفال
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اسناد و پستهای توییرتی، فلسفه تعلیمی داعش را آشکار 

می کند. پایه های درسی به سه مرحله -ابتدایی، متوسطه و 

آمادگی- در قالب دوره ای نُه ساله تقسیم می شود. هر سال 

تحصیلی بشمول دو نیم سال تحصیلی است که مجموعاً 10 ماه 

هجری )تقویم قمری اسالمی( طول می کشد.

صنوف ابتدایی بشمول پنج سال است. سپری منودن مرحله 

متوسطه دو سال و مرحله آمادگی نیز دو سال طول می کشد. 

درسهای علمی به سه کتگوری ساینس، مذهب و رسگرمی 

تقسیم می شوند. در ختم این سه مرحله، متعلمین وارد دوره 

تعلیم عالی می شوند.

داعش در فعالیت روانی و تبلیغاتی علیه مخالفین خود 

اقدام به انتشار ویدئویی تبلیغاتی به نام اطفال خالفت درباره 

زندگی این اطفال کرد. این ویدئو کمپ  های تعلیمی را نشان می داد که به 

تعلیم اطفال تروریست های کشته شده در جریان پیرشوی پیروزمندانه قوای 

عراقی در »عملیات اراده قاطع« بین سالهای 2014 و 2017 )معروف به 

جهادی ها( می پرداختند.

براساس گفته های خربنگار، رعیا الجلبی، حامیان این سازمان تروریستی، 

این ویدئو را درجریان سالهای 2014 تا 2016 به طور گسرتده در رسانه های 

اجتامعی به نرش رسانده اند. این »ویدئوی تبلیغاتی« چندین ساعته بدون شک 

که بینندگان، بخصوص کارشناسان تحلیلگر پدیده تروریزم و محتوای تبلیغات 

تروریزم ، را غافلگیر کرد.

حدثنی ابی )پدرم به من گفت( به دلیل پیچیدگی فنی و 

پیام های رصیحی که منتقل می کند، خطرناک ترین ویدئوی تولیدی 

داعش محسوب می شود.

پسری که برای جنگ در لیبیا من حیث عسکر 
راجستر کرده است. در عراق و سوریه این 

احتمال وجود دارد که اطفالی که داعش به 
آنها روحیه نظامی داده است، در زمان صلح 

به مشکلی برای جامعه تبدیل شوند.  رویرتز
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گفته می شود که داعش با تربیت و مغزشویی اطفال خالفت برای فعالیت 

به حیث مبب ساعتی، دست به انتقام خواهد زد. مببگذاران انتحاری آماده اند 

که خود را طبق دستور رهربشان منفجر کنند.

میا بلوم، پروفیسور کانادایی مطالعات امنیتی، اطفال داعش را به پنج 

کتگوری تقسیم منوده است:

اطفال جنگجویان خارجی یا مهاجر. 1

اطفال جنگجویان محلی. 2

اطفال بازمانده در یتیم خانه های تحت ترصف داعش. 3

اطفالی که به زور از والدین شان گرفته شده اند. 4

اطفالی که داوطلبانه به داعش پیوسته اند. 5

رفتار ضد افراطی
الگوی پیشنهادی »مرکز امور اسرتاتژی و آینده پژوهی اکد« عراق بشمول 

رویکردی برای مقابله با پدیده افراط گرایی خشن، بخصوص افراط گرایی 

اطفال خالفت، و پرداخنت به پدیده جنگجویان اطفال و نوجوان عضو داعش 

است. این رویکرد مبتنی بر مشاهده منودن رفتار اطفالی است که داعش آنها 

را برای تبدیل منودن به جنگجویان تروریست و استفاده از آنها در حمالت 

تروریستی علیه جوامع محلی، مشمول تلقین های فرهنگی کرده بود. این الگو 

به رشح ذیل است:

جداسازی: تشخیص محیط و رشایط زندگی اطفال . 1

تداوی با استفاده از پروگرام های ضد تلقین برای . 2

تخلیه انرجی منفی و ایدئولوجی های تکفیری 

درجریان چندین مرحله

جایگزینی ایدئولوجیک با مفکوره نرم و فرهنگ . 3

مرصف کننده برای هدایت گرایش به طرف رشد سازنده 

و تلقین فرهنگ دارای زمینه های واقعی تر در مقایسه با 

آرمانگرایی خشن مورد نظر داعش 

امتحانات میدانی برای سنجش میزان رشد رفتار سازنده بین . 4

اطفال سابق خالفت

هم آمیزی. 5

 ارزیابی تکمیلی. 6

عراق برای پرداخنت به افراط گرایی خشن نهادینه شده در پدیده اطفال 

خالفت، به سیاست های ملی پویا رضورت دارد. این هامن چیزی است که 

داکرت احمد قاسم مفنت از »مرکز پروگرام ریزی و مطالعات البیان« بغداد 

پیشنهاد کرده است:

نخست، کشور باید پروگرام تعلیم علمی را برای مترکز باالی ایجاد محتوای 

کاربردی به جای محتوای نظری در درسهای علمی، بازسازی و بازطراحی کند.

دوم، عراق باید فرهنگ مدنی مردم ساالر و جامعه-محور را برای تضعیف 

همه اشکال فرهنگ خشونت و افراط گرایی -مذهبی، قومی، فرقه ای و 

منطقوی - رواج دهد. مکاتب و رسانه ها نقشی اساسی در این پروسه اصالح 

ایدئولوجیکی دارند.

این اقدام باعث کوشش ملی با مدیریت دولت و بهره گیری از همه 

نهادهای رسمی و مدنی است که دولت باید به صورت سازمانی به 

این مفکوره برسد. این اقدام باید در قالب طرحی یکنواخت ، جامع و 

همیشگی اجرا شود.

سوم، ما باید ارزش های رواداری، تکرثگرایی، حقوق بشیر و پذیرفنت 

دیگران را ذریعه موسسات مربوطه و به کمک هدایت و تعلیم نهادینه کنیم. 

در این قسمت، وزارتخانه های معارف و تحصیالت عالی در کنار وزارت جوانان 

و سپورت و خربگزاری ها، نقش مهم تری در مقایسه با نهادهای مذهبی دارند.

با تدوین و اجرای پروگرام تعلیم مقابله با تروریزم می توان اثر و 

فعالیت های سازمان های تروریستی را کمرنگ کرد و توانایی اشخاص مربوطه 

برای ایجاد گروپ   های شورشی و تروریست را که ثبات شکل گرفته در مناطق 

آزاد شده، بخصوص در عراق )که آزادی همه مناطق آن در سال 2017 اعالن 

شد(، تهدید می کنند، محدود کرد.

نتیجه گیری
پدیده اطفال خالفت یکی از کالن ترین چالش های میراث داعش است که 

نهادهای معلوماتی و امنیتی را به خود مرصوف کرده است. پیرشفت موجب 

آن است که پروگرام های ملی به همراه همکاری های بین املللی، دولتی، 

عمومی و اجتامعی برای ایجاد پروگرام رفتاری جامع به جای مترکز رصف بر 

موضوعات امنیت و جنایت کاری مد نظر قرار بگیرد.

ابعاد اجتامعی، تعلیمی ، اقتصادی و رسانه ای اولویت های فوق العاده آن 

عده از کشورهای رشق میانه است که گرفتار تروریزم شده اند. ولی پرداخنت 

به آثار تروریزم برای جلوگیری از افراط گرایی خشن رضورت و نی انتخاب 

محسوب می شود. بی توجهی به افراط گرایی باعث می شود که این مشکل به 

آتشی فراگیر تبدیل شود.

برای رسیدگی به پدیده اطفال خالفت، ایجاد الگوهایی با محتوای 

متفاوت ولی ماهیت یکسان رضورت می یابد. این بخشی از هرن اسرتاتژی 

F .مبارزه با افراط گرایی خشن و تروریزم است

پدیده اطفال خالفت یکی از 
کالن ترین چالش های میراث 

داعش است که نهادهای 
 معلوماتی و امنیتی را به 

خود مصروف کرده است.
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افشای
افراطیون

تسلیحات سنتی قوه محدودی 
برای شکست آفت تروریزیم دارند

محققین مرکز بین املللی مطالعات افراط گرایی 

خشونت آمیز با 100 عضو گروپ  داعش در جاهایی مثل عراق و سوریه مصاحبه 

منودند، یافته هایشان برای بسیاری ها متعجب کننده بود.

بیشرت این مردان و زنان - جنجگویان و داوطلبانی از دورترین جاها چون 

اروپا – احساس می کردند که ذریعه داعش فریب خورده اند. و این فقط یک 

مورد خستگی از جنگ برای یک آرمان شکست خورده نبود. 

داعش آنها را با وعده های همبستگی گمراه ساخته بود – وعدٔه ایجاد یک 

جامعٔه با عزت، و ایده آل اسالمی که در آن رضوریات عاطفی و جسمی شان 

برآورده خواهد شد.

هیچ یک از اینها به واقعیت تبدیل نشد. آنجه در بدل آن دریافتند یک رژیم 

تروریست بی رحم بود که در یک خشونت گروپی  اصول اسالم را به مسخره 

می گرفت و مورد فریب قرار می داد.

چندین تن از سخرنانان در گردهامیی اَّمان درباره مبارزه با افراط گرایی 

خشونت آمیز در اکتوبر سال 2018 تاکید کردند که این بینش ها منحیث جلوگیری 

از ظهور مجدد افراط گرایی خشونتی  و کمک آموزشی به اشخاصی که عالقه به 

تروریست شدن دارند مهم واقع خواهند شد.

داکرت ان اسپیکهارد، رئیس مرکز بین املللی مطالعات افراط گرایی خشونت آمیز 

خطاب به اشرتاک کنند گان کنفرانس، که تعداد شان به بیشرت از 300 نفر می رسید 

گفت: "داعش یک رویای آرمانشهری )یوتوپیایی( را به دیگران تحمیل می کند."

این گردهامیی که برای اولین بار به میزبانی مرکز مبارزه با تروریزیم و 

افراط گرایی  قوای مسلح اردن برگزار گردید، این فرصت را برای اشرتاک کنندگان 

بین املللی فراهم ساخت تا نظرات شان را در مورد مبارزه با ایدئولوجی  های تندرو 

قبل از اینکه مبدل به تحریک های تروریستی گردند ابراز کنند.

"این کنفرانس در یک لحظه رسنوشت ساز در مبارزه علیه  افراط گرایی 

خشونت آمیز برگزار شد. عملیات های گسرتده نظامی در رسارس منطقه با کاهش 

تدریجی روبرو است و در اینحال بیشرت توجه در جهت رسیدگی به تهدید ورود 

اجتناب ناپذیر جنگجویانی متمرکز خواهد شد که به کشورهایشان بر می گردند. 

زک بزی، مشاور رشق میانه در سازمان اسپریت آو آمریکا، که یکی از برپاکنندگان 

این کنفرانس بود چنین گفت: "این تهدید در حال رشد، به حیث انگیزه اصلی 

برگزاری گردهامیی اَّمان بود."

قوای  مسلح اردن نقش کالن تری در این جنگ ایدئولوجیک  دارند. داکرت 

محمد العثمت، رئیس اسبق مرکز مبارزه با تروریزم اردن یاد آور شد که ماده 

ششم پروگرام  ملی 2014 برای مبارزه با افراط گرایی از پوهنتون دفاع ملی شاهی 

خواسته است تا مطالعه بیشرتی را در رابطه به پدیده افراط گرایی  ایدئولوجیک  و 

اثرات آن بر امنیت کشور انجام دهد.

توقیف و در محبس انداخنت تروریست ها برای مهار کردن تهدیدها رضوری 

است اما پوهنتونی ها  و اشخاص مسلکی در رشته امنیت این را می دانند که یکجا 

ساخنت افراطیون با نظرات شبیه هم با همدیگر پشت دیوارهای محبس مشکالت 

زمانیکه
کارکنان یونیپاث
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خودش را ایجاد خواهد کرد.

داکرت العثمت خطاب به اشرتاک کنندگان کنفرانس گفت: 

پشت میله های محبس ایدیولوگ های خشونت گر با مجرمین عادی 

ائتالف هایی را ایجاد می کنند تا جنبش های تروریستی را ایجاد 

سازند که علناً اذعان می کنند که کشنت مردم بی گناهی که با آنها 

موافق نیستند حقشان است.

داکرت العثمت اظهار داشت: "اگر محبس ها بدترین مکان برای 

زندگی کردن اند، مطمئناً بهرتین مکان ها برای تبادل نظرات و شکل 

گیری افکار تاریک اند".

یک گزینه دیگر که ذریعه داکرت العثمت مورد بحث قرار گرفت 

آموزش دوباره افراطیون محکوم شده است تا آنها را دوباره به 

دامن جامعه برگرداند. او از یک پروگرام  عربستان سعودی تعریف 

منود که در سال 2003 آغاز گردید و هدف آن بررسی رضوریات 

 ایدئولوجیک  و روانی اشخاصی بود که در رشف ترویست شدن 

هستند. کشور اندونیزیا از پروگرام  مشابهی استفاده می کند که 

ذریعه آن افراطیون قبلی به کار گرفته می شوند تا افراطیون جدید 

را از افراطیت منرصف سازند.

سازمان داکرت ایسپیکهارد یک سازمانی است که در قسمت 

کمپاین های ضد روایت با استفاده از اعرتافات ویدویی اعضای 

رسخورده داعش برای منرصف ساخنت جوانان افراطی شده از روی 

آوردن به تروریزم مسلکی است. هدف این ویدیوها ایجاد نه فقط 

یک ارتباط عقالنی بلکه یک ارتباط عاطفی با بینندگان است. 

"این اشخاص بخشی از داعش بوده اند و از آن دور شده اند – 

فراری ها، عودت کنندگان و محبوسین – اگر بتوانید داستان های شان 

را بدانید، برایتان آموزنده خواهند بود. داکرت ایسپینکهار گفت، 

"اینها می توانند داستان های پندآمیزی باشند."

سمیع املاتیح، وزیر اسبق دولت در امور رسانه ها و ارتباطات 

گفت که ایدئولوجی  نیز یک بخش مهم مبارزه با تروریزم است. این 

نوع کمپاین  ها باید بشمول رد تفاسیرمذهبی غلطی باشد که ذریعه 

تروریست ها برای توجیه کردن جنایات مورد استفاده قرار می گیرند.

"جنگ نظامی علیه این سازمان های افراطی در جریان است 

اما جوامع نیز به یک جنگ طوالنی مدت اندیشه ها رضورت 

دارند، جنگی که ارزش ها، اخالق و درک بهرت از دین و متون 

رشیعت را ترویج دهد.

اشرتاک کنندگان گردهامیی اَّمان بشمول پوهنتونی ها ، 

صاحب منصبان  نظامی، دیپلومات ها و رهربان مذهبی و تجار از 20 

کشور بودند. تعداد اشرتاک کنندگان دو برابر آنچه قبالً پیش بینی 

گردیده بود، که خرسندی اردنی ها و امریکایی هایی که به برگزاری 

این گردهامیی کمک کرده بودند را باعث شد.

جرنال عبدالله شدیفات، قومندان پوهنتون دفاع ملی شاهی 

اردن چنین اظهار داشت: "برای حفاظت از نسل های آینده، رضورت 

به پالیسی ها و اسرتاتژی  های که باعث تقویت اصول تعادل و تحمل 

می گردند است." 

مرکز مبارزه با افراط گرایی و تروریزیم در اردن در 
جواب  به دیدگاه اعلیحظرت شاه عبداهلل دوم بن الحسین 

ایجاد گردید تا جواب گوی دراز مدت چالش های ایدئولوجیکی 
و فرهنگی تروریزم باشد. این مرکز در اکتوبر سال 2017 ذریعه 
محمود فریحت، رئیس ستاد مشترک قوای مسلح اردن افتتاح 

گردید. هدف این مرکز مبارزه با افراط گرایی ایدئولوجیک  همگام 
با دولت و کوشش  های مردمی حکومت اردن است که هماهنگ 
با کوشش  های بین المللی اند. این مرکز تحت حوزه ی اختیارات 

پوهنتون دفاع ملی شاهی اردن است اما از لحاظ اکادمیک 
وابسته به پوهنتون موعتاه می باشد. این مرکز با هوشیاری و 
درک از اینکه راه حل های نظامی به تنهایی برای خاتمه دادن 

به تروریزم و باال بردن امنیت ملی، منطقوی، و بین المللی کافی 
نیست فعالیت می کند. به صفت بخشی از کوشش  ها برای مقابله 

با افراط گرایی ایدئولوجیک ، نصاب تعلیمی این مرکز ارزش ها 
و اصول اسالمی را عاری از تحریف های افراط گرایان برجسته 

می سازد. این مرکز برای آن عده اشخاصی که در رشته های 
استراتژی  مبارزه با افراط گرایی و مبارزه با تروریزم لیسانس 

می گیریند سند ماستری را ذریعه یک پروگرام  مخصوص که قباًل 
در جهان اسالم و جهان عرب دیده نشده ارائه می کند.
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سقوط رژیم طالبان در سال 2001 بدینسو، 
افغانستان توانسته به صورت مثبت در عرصه های مختلف با ایاالت 

متحده، ناتو و جامعه بین املللی کار مناید.

در حالیکه ماموریت ابتدایی ائتالف نظامی که رژیم طالبان 

را رسنگون ساخت برگرداندن صلح و ثبات بود، جناح های مختلفی حارض در 

جامعه بین املللی کوشش  منوده اند تا حکومت افغانستان را با درنظر داشت 

دیدگاه ها و انگیزه های خودشان بازسازی منایند. این کوشش  ها بازسازی این 

کشور جنگ زده در عرصه های متعدد اجتامعی، سیاسی و اقتصادی را رقم زد.

حضور ناتو در افغانستان بعد از طالبان یک کوشش مشرتک برای 

ایجاد یک مشارکت دوامدار با دولت افغانستان و  قوای  امنیتی آن بود. 

این ائتالف، به همین جهت، قوای بین املللی کمک به امنیت )آیساف( را با 

تطبیق نزدیک با قطعنامه منرب 1386 شورای امنیت ملل متحد در دسمرب سال 

2001 ایجاد کرد.

ماموری ابتدایی آیساف تقویت قوای محلی و باثبات ساخنت کشور بعد 

از سقوط طالبان بود. در نتیجه، ماموریت آیساف توانست بزرگرتین ائتالف 

در تاریخ ناتو را با 140000 عسکر   از 51 کشور عضو ناتو و غیرناتو که در 

افغانستان خدمت می کردند ایجاد کند. این کار با همکاری با دولت افغانستان 

در جهت فراهم ساخنت کمک های امنیتی و اموزش به قوای نو تشکیل ملی 

دفاعی و امنیتی افغان اجرا گردید.

برای سالیان متامدی، آیساف نقش رهربی را در جنگ بازی منود تا به 

حفاظت از دولت افغانستان کمک کند. این ائتالف نخست در پایتخت فعال 

بود اما بصورت تدریجی ماموریتش را به طرف بخش های رشقی و جنوبی 

کشور گسرتش داد.

در سال 2003 به درخواست دولت جمهوری اسالمی افغانستان، ناتو 

قومندانی اصلی آیساف را به عهده گرفت تا در خارج از کابل، پایتخت 

افغانستان امنیت را تحکیم بخشد. وقتی شورش طالبان گسرتش یافت و در 

مناطق روستایی در سال 2007 و 2008 شدت گرفت، تاکتیک های جدید 

مبارزه با شورش گری معرفی گردیدند تا با آنانیکه قصد بی ثبات ساخنت امنیت 

مردم افغانستان را داشتند مبارزه شود. در نتیجه، طالبان شتاب جنگی شان را 

از دست دادند و از بیشرت مراکز جمعیتی به دور رانده شدند.

بعد از انتقال مسئولیت در سال 2014، آیساف نقش امنیتی اش را از نقش 

جنگی به نقش تعلیمی  و مشوره دهی تبدیل کرد، با این هدف که قوای  ملی 

دفاعی و امنیتی افغان را برای گرفنت نقش رهربی در فراهم ساخنت امنیت 

برای کشور آماده سازد.

از این حیث، قوای  ملی دفاعی و امنیتی افغان که بهرت از هر وقت دیگر 

تعلیم  دیده بودند موفق شدند تا مسئولیت تامین امنیت متام کشور را به 

عهده بگیرند. از آن زمان تا حال، قوای  دفاعی و امنیتی افغانستان در دفاع از 

وطن شان از خود شایستگی و شجاعت نشان داده اند.

به عالوه قوای  ملی دفاعی و امنیتی افغان از خود در مقابل حمالت 

طالبان استقامت قابل توجهی به منایش گذاشته و ثابت ساخته اند که قادر 

به شکست شورشیان هستند. بدین دلیل، طالبان و دیگر گروپ  های شورشی 

نتوانسته اند هیچ مرکز شهری عمده یا مراکز پر جمعیت را از زمان بیرون شدن 

قوت های ناتو و امریکا در کنرتول  داشته باشند.

زمانیکه ماموریت آیساف بعد از انتقال مسئولیت به قوای  ملی دفاعی 

و امنیتی افغان در سال 2014 تکمیل گردید، ناتو در حفظ رابطه دراز مدت 

با دولت افغانستان ذریعه نقش مشوره دهی مصمم باقی ماند. از این حیث، 

در 25 جنوری 2015، ناتو یک ماموریت خطیر دیگر را برای امنیت مردم 

افغانستان تحت نام حامیت قاطع )RS( به راه انداخت.

اهداف ماموریتی RS تحت تعلیم  دهی، مشوره دهی و کمک به قوای  

امنیتی افغان در موضوع مبارزه علیه گروپ  های متعددی که در افغانستان 

و منطقه فعالیت می کنند تعیین شد. این تصمیم در نشست رسان ناتو در 

وارسا در سال 2016 و نشست های بعدی در بروکسل اتخاذ گردید، جاییکه 

رهربان ناتو موافقت منودند تا ماموریت حامیت قاطع را متدید منوده  و 

از
احمد مرید پرتو، مناینده ارشد اسبق دولت افغانستان در قومندانی  مرکزی ایاالت متحده

یک   عسکر افغان در حال فیر یک توپ در جریان یک تمرین نظامی با 
مشاورین نظامی ناتو.  رویرتز
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تعهدشان را به حامیت از افغانستان در تکاپو برای صلح و ثبات تا سال 

2024 ترصیح منودند.

از آن موقع، مشارکت دوامدار بین ناتو و قوای  امنیتی افغان راه را برای 

امنیت بهرت و حکومتداری با وصف وجود چالش های جدی هموار ساخته 

است. این موضوع بسیار پر اهمیت است چون با حامیت از دولت افغانستان 

و تداوم کمک های امنیتی به قوای  ملی دفاعی و امنیتی افغان، ناتو و دیگر 

کشورهای رشیک از تسلط طالبان بر کشور و تبدیل ساخنت دوباره افغانستان 

به پناهگاهی برای سازمان های تروریستی جلوگیری می کنند.

بنابرین، یکی از اهداف اصلی 

ماموریت حامیت قاطع فراهم ساخنت 

مشوره و کمک به نهاد های امنیتی افغان 

بوده است تا آنها را در جنگ شان علیه 

طالبان، شبکه حقانی و شاخه خراسان 

داعش توامنند سازد. در نتیجه این 

کوشش ها، توامنندی های قوای  امنیتی افغان به صورت قابل مالحظه ای علیه 

شورشیان بهبود یافته اند.

به طور مثال، قوای  امنیتی افغان در جنگ علیه طالبان و سایر 

گروپ های افراطی در حال پیشی گرفنت هستند. قول اردوی عملیات های 

خاص افغانستان - یک قطعه نظامی تعلیم  داده شده ذریعه ایاالت متحده و 

ناتو- دستاورد های بیشامری داشته است. این قوای  خوب تعلیم  دیده و مجهز 

در سالیان اخیر تلفات سنگینی را بر شاخه خراسان گروپ  داعش و دیگر 

گروپ  های افراطی فراملی وارد منوده است.

امروزه، این قوا  مسئول جنگ ها و عملیات های ضد تروریستی خودشان 

در بخش های مختلف کشور هستند. همچنان ، کوماندوهای افغان بعد از 

دریافت تعلیم  های مورد رضورت از همتایان امریکایی و ناتوی خویش، هم 

اکنون به شکل فزاینده ای قادر به اجرای عملیات های شبانه هستند.

عملیات های حمالت هوایی شبانه که ذریعه قوای خاص افغانستان اجرا 

می گردند در از بین بردن و توقیف منودن عنارص تروریست بی نهایت موثر 

بوده اند. با انجام این عملیات ها، قطعات کوماندوی افغان توانسته اند تا 

شتاب جنگی شورش گری را در هم بشکانند و به قومندانی  و نقاط تحت 

کنرتول  شان در رسارس افغانستان رضبات محکمی وارد کنند.

از آنجایی که قوای  ملی دفاعی و امنیتی افغان در شکست دادن 

شورشگری و تامین امنیت بیشرت توامنند می گردند، طالبان گزینه های کمرتی به 

جز از آمدن به رس میز مذاکره دارند. ضمن این، قوت قوای  افغان در سالیان 

اخیر این را نشان داده است که دشمنانشان منی توانند از راه نظامی برنده 

گردند. تنها راه پیش رو برای این گروپ  ها احرتام به قانون اساسی افغانستان و 

ملحق شده به پروسه سیاسی است.

طالبان و دیگر گروپ  های شورشی باید این را بدانند که قوای  افغان هم 

اکنون قادر به تامین امنیت کشور بوده و  هیچ گاه به گروپ  های ترویستی 

اجازه پنهان شدن، پالن ریزی و فعالیت از خاک افغانستان علیه مردمش و 

کشور های دیگر را منی دهند.

مهم است دوباره تاکید شود که قوای  افغان در مبارزه شان علیه این 

گروپ  های تروریستی تنها نخواهند ماند. در حالیکه توامنندی های قوای  ملی 

دفاعی و امنیتی افغان در حال رشد است، ایاالت متحده و ناتو در کمک 

به قوای  افغان در مبارزه با تروریزم و افراط گرایی استوارو محکم باقی 

F  .خواهند ماند

یک عسکر   ایتالیایی ناتو در حال 
تعلیم  به یک عسکر   جدید اردوی 
ملی افغانستان نزدیک هرات.  
آژانس خربی فرانسه/تصاویر گتی

  هلیکوپترهای ناتو در حال نشستن در پایگاهی در والیت ننگرهار هستند.  رویرتز
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  پولیس 
عمان

بهترین در 
شرق میانه

عامن برای داشنت یکی از قابل اعتامد ترین قوای  

پولیس  در جهان ستایش به عمل آمد.

در "راپور  شاخص رقابت پزیری جهانی" مجمع جهانی 

اقتصاد که در ماه اکتوبر سال 2018 نرشگردید، پولیس  

شاهی عامن در درجه پنجم جهان و در درجه اول در جهان 

عرب به خاطر قابل اعتامد بودنش قرار گرفته است.

این یکی از ده ها کتگوری شاخص رقابت پزیری جهانی 

بود که در آن توامنندی اقتصادی 140 کشور برای درجه 

بندی مورد سنجش قرار گرفته بود. همچنان  عامن من حیث 

بهرتین کشور جهان با داشنت کمرتین حوادث تروریستی 

و چهارمین کشور جهان به خاطر فقدان نسبی جرایم سازمان یافته 

درجه بندی شده است.

رهربان عامن از باشندگان محلی و جامعه خارجی به خاطر 

کمک های شان به پولیس  شاهی عامن در کسب درجه بندی 

باال تشکر منودند.

"یک مقام پولیس  عامن به روزنامه تایمز عامن گفت، "وظیفه 

ما است تا امنیت و ثبات در باالترین سطح را برای همه درین وطن 

عزیزمان بدست آوریم، و همچنان  از منابع انسانی و مادی در جهت 

ساخنت یک قوای  پولیس  مدرن با پروگرام  ریزی اسرتاتژیک و کارا بهره 

بگیریم تا از آخرین تحوالت، تغییرات و پدیده های امنیتی که در جهان 

مدرن مان اتفاق می افتند باخرب باشیم."

تاجران خارجی که در عامن زندگی می کنند بر دستاوردهای این 

کشور در عرصه امنیتی صحه گذاشتند. 

راج کامر اقبال احمد، رئیس اجرایی رشکت تولیدی تجهیزات 

ثقیله و انجنیری الخلیج گفت: " اینجا یکی از امن ترین 

کشورها در جهان است."

"هرجاییکه در این کشور بروید، حتی اگر دیروقت شام باشد، 

می دانید که این جا برای زنان و اطفال امن است. عامن همچنان 

دارای موقعیت اسرتاتژیک بوده و مردم اینجا واقعاً عالقه به کار 

دارند، بنابرین جای تعجب نیست که این جا را سویس شورای 

همکاری خلیج می گویند."

شاخص رقابت پزیری جهانی عواملی را که در بهره وری اثرگذار اند 

بر بنیاد 12 کتگوری اصلی مورد سنجش قرار می دهد: اینستیتوها، 

از
کارکنان یونیپاث
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پولیس پولیس

زیربنا، پذیرفنت فناوری معلوماتی و ارتباطی، ثبات اقتصاد کالن، صحت، 

مهارت ها، بازارهای تولیدات، بازارهای کار، سیستم های مالی، کالنی بازار، 

پویایی تجارت و ظرفیت نوآوری.

یکی از عرصه هایی که سلطنت عامن در آن در منره عالی گرفت 

بشمول کسب درجه اول در بین کشور های عربی در حقوق ملکیت، 

حفاظت از حقوق ملکیت های معنوی و همکاری بین کارفرمایان و 

کارمندان بود. این کشور همچنان  در عرصه ای به کارگیری از انرتنت برای 

ارتباط با شهروندانش، پدیده ای که به نام حکومتداری الکرتونیک شناخته 

می شود نیز در جهان پیشتاز است. 

روی هم رفته، این کشور در شاخص رقابت پزیری سال 2018، 14 

رتبه ارتقا کرد و در رتبه چهل و هفتمین کشور در بین 140 کشور در 

جهان قرار گرفت.     منابع: مجمع جهانی اقتصاد، روزنامه تایمز عمان

سطح پایین 
تروریزم

1
سطح پایین جرایم 

سازمان یافته:
4

 قابل اعتماد 
بودن پولیس :

5
 جهت گیری 
آینده دولت: 

7

عمان در بین 140 کشور 
در درجه باال قرار گرفت.
کیفیت سرک ها: 

8
موثریت قوه ضاییه 

در حل منازعات: 
13

میزان مشترکین 
تلیفون های مبایل: 

14
 موثریت 

بندرهای آبی: 
18

منبع: مجمع جهانی اقتصاد

ث
یپا

یون
یر 

صاو
ت
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شرححالرهبریارشد

وزارت دفاع مرص دارای مسئولیت خطیری برای رهربی 

کهن ترین اردوی جهان است، اردویی که حدوداً در سال 3200 

قبل از میالد در مرصتاسیس شد. دو تن از رهربان نظامی کلیدی 

مرص - جرنال محمد ذکی و دگر جرنال محمد فرید - نقش 

حیاتی و قهرمانانه ای در دفاع از کشور شان بخصوص در جنگ 

علیه تروریزم دارند.

جرنال محمد ذکی وزیر دفاع و تولیدات نظامی مرص است. 

او در سال 1956 میالدی متولد شد و در سال 1977 از اکادمی 

نظامی فارغ التحصیل گردید و در بخش پیاده اردو گامشته شد. 

او از چندین رتبه ارتقا کرد تا اینکه در ماه جوالی 2018 به رتبه 

جرنالی ترفیع شد. 

او دارای سند لیسانس در علوم نظامی بوده و دارنده 

شهادتنامه متام کورس های مسلکی پیاده و هوابرد است. او 

همچنان  چندین کورس را به امتام رسانیده است مثل یک صنف 

پوهنتون در مورد قومندانی  و کارمندان، یک برس تحصیلی از 

اکادمی عالی نظامی نارص، یک صنف پیرشفته پوهنتون در مورد 

جنگ و صنف پیرشفته قومندانان ارشد.

قبل از وظیفه فعلی اش، جرنال محمد چندین مقام شناخته 

شده رهربی را به عهده داشت، از جمله مهمرتین شان قومندانی 

قوای هوابرد و قومندانی گارد جمهوری مرص. نامربده چندین 

مدال و نشان افتخار به خاطر وظایف نظامی و خدمات عالی اش 

دریافت کرده است. 

دگر جرنال محمد فرید رئیس ارکان قوای مسلح 

مرص است. قوت های تحت امر این جرنال بشمول قوای 

زمینی، قوای هوایی و قوای دریایی هستند و ذریعه این 

ریاست ها حامیه می گردند: اپراسیون، پالن، تعلیامت نظامی، 

استخبارات و امنیت و خدمات لوجستیک.

دگر جرنال فرید در سال 1954 متولد شد. او در رشته علوم 

نظامی از اکادمی نظامی لیسانس دارد و در رشته علوم نظامی 

ماسرتی دارد. او در ماه اکتوبر سال 2017 به حیث رئیس ارکان 

قوای مسلح مرص تعیین گردید.

دگر جرنال فرید به حیث رئیس ارکان زون شامل اردو خدمت 

کرد. نامربده همچنان  به حیث قومندان لوای دوم ساحوی اردو از 

ماه جوالی 2010 الی ماه جوالی 2012 ایفای وظیفه منود و بعداً 

دفاع از وطن
رهبراننظامیمصرقدرمیراث

توانمندینظامیآنکشوررامیدانند
قوای مسلح مرص

در طول تاریخ باستان، جنگجویان مرصی کامندارانی 
پیشتاز بودند. به همین دلیل است که این کشور به 

نام " رسزمین ترکش" شناخته می شود. درین رسزمین، 

جنگجویان دلیر تا به حال منایانگر این افتخار جاویدان 

و قهرمانی هستند ... و همواره آرزومند رسفرازی در 

دفاع بی امان از وطن شان.
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دگر جنرال محمد فریدجنرال محمد ذکی

وزارتدفاعمصردارایمسئولیتخطیریبرای
رهبریکهنتریناردویجهاناست،اردوییکه

حدودًادرسال3200قبلازمیالددرمصرتاسیس
شد.دوتنازرهبراننظامیکلیدیمصر-جنرال
محمدذکیودگرجنرالمحمدفرید-نقشحیاتی
وقهرمانانهایدردفاعازکشورشانبخصوصدر

جنگعلیهتروریزمدارند.

در جریان یک دوره بسیار مهم - انقالب 30 جون - به حیث سکرتر جرنال 

وزارت دفاع تعیین گردید. 

او همچنان  به حیث معین وزارت دفاع و منشی شورای عالی قوای مسلح 

ایفای وظیفه منوده است.

در جریان مسلک نظامی اش، دگر جرنال فرید چندین مدال و جایزه 

بشمول مدال ماموریت نظامی، مدال خدمت نظامی دراز مدت و الگو، و مدال 

خدمت عالی دریافت منوده است.

بر بنیاد درجه بندی سال 2018 کشورها بر پایه قدرت نظامی شان ذریعه 

 ویبسایت گلوبل فایرپاور، مرص در مقام دوازدهم لیست قدرمتندترین اردو ها 

از بین 136 کشور قرار گرفته است.

وزیر دفاع عالقمند انکشاف بیشرت توامنندی های نظامی مرص و آمادگی 

جنگی آن با انجام مانورهای نظامی مشرتک و مشارکت با کشورهای دوست 

می باشد. جدید ترین مثال این، مانور نظامی تحت نام سپر عربی 1 بود که 

در چوکات پالن تعلیمی  مشرتک ذریعه قوای مسلح مرص و کشورهای دیگر 

در جهت انکشاف روابط نظامی، مقابله با چالش های مشرتک و حامیت از 

 کوشش ها برای امنیت و ثبات در منطقه به اجرا گذاشته شد.

جرنال محمد ذکی ترصیح کرد که قوای مسلح مرص نقش خویش را با 

نهایت هوشیاری و آمادگی برای پاسداری از استقالل و تامین امنیت رسحدات 

کشور ایفا می کنند.

در جریان یک جلسه با قومندانان، صاحب منصبان و عساکر  قوای 

دفاع هوایی در سال 2018، جرنال محمد گفت، "اردوی مرص برای مقابله 

با متام کسانی که در پی تضعیف امنیت مرص و بی ثبات کردن آن 

هستند کوشش می کند." 

او از نقش تاریخی و ملی دفاع هوایی در تامین امنیت و حفاظت از 

حریم هوایی مرص و نگهداشت  کنرتول حریم هوایی آن ستایش کرد. او از 

عملکرد فوق العاده قهرمانان دفاع هوایی که در رقابت های "آسامن صاف" که 

بخشی از بازی های بین املللی نظامی سال 2018 بود رتبه دوم جهان را کسب 

کردند ستایش به عمل آورد.

وزیر دفاع به شهدای قوای مسلح و پولیس  که جانهایشان را به خاطر 

وطن شان در جریان مقابله با قوای افراط گرایی و تروریزیم از دست دادند 

ادای احرتام کرد.

او به "موفقیت های پی هم در جنگ عزت - عملیات سینای 2018 - که 

ذریعه قهرمانان قوای مسلح و پولیس  برای محو ساخنت تروریزم براه انداخته 

شده بود" ابراز افتخار کرد.

جرنال محمد به صورت منظم با عساکر ش صحبت می کند تا نظرات شان را 

شنیده و به سواالت شان جواب  دهد. او از آگاهی عساکر ش در مورد وضعیت 

حوادث مهم داخلی و خارجی و گسرتش امنیت و ثبات در منطقه ذریعه شان 

ستایش منود. این ستایش بشمول نقش اردو در حامیت از انکشاف اقتصادی 

برای کمک به رونق بخشیدن در زندگی مردم عادی مرص بود.

او چنین اظهار داشت: "قوای مسلح برای حامیت از کوشش  ها برای 

انکشاف همه جانبه و کمک به تطبیق پروژه های عظیم انکشافی در ذره ذره 

خاک مرص با متام نهاد های دولتی همکاری می کنند.
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ماورایمنطقه

قطر 1.8 میلیارد دالر به عرصی سازی پایگاه هوایی العدید، پایگاه 

اصلی که ایاالت متحده برای عملیات های ضد تروریزم اش در 

رشق میانه و افغانستان استفاده می کند اختصاص داده است. 

بربنیاد گفته های معاون قومندان قوای هوایی قطر، تورن جرنال 

احمد ابراهیم امللکی، گسرتش این پایگاه به هدف جا دادن به انواع 

جدید طیاره ها بشمول جت های جنگی فرانسوی رافائیل، جت های 

جنگی اف - 15 امریکایی و جت های جنگی یوروفایرت تایفون در 

نظر گرفته شده است. 

قطر قراردادی به ارزش 6.2 میلیارد دالر برای خرید 36 بال جت 

جنگی اف 15 با کمپنی بویینگ و قراردادی به ارزش 6.38 میلیارد 

دالر با کمپنی BAE Systems برای خرید 24 بال جت جنگی تایفون 

به امضاء رسانید. 

پروژه پایگاه هوایی بشمول اعامر یک مجتمع مسکونی و 

تعمیر های خدماتی برای حامیت از کوشش  های مشرتک امنیتی بین 

قطر و ایاالت متحده و همچنان  بهبود کیفیت زندگی عساکر ی که 

در پایگاه بودوباش دارند می باشد. 

طبق گفته های خالد بن محمد العطیه، وزیر دفاع قطر، 200 

واحد مسکونی و همچنان  گدام های جدید و تسهیالت تعلیمی  و 

حفظ و محافظت بخشی از پالن انکشافی می باشد.

یک سخنگوی قوای هوایی ایاالت متحده خاطر نشان ساخت 

که، "این پروژه های تعمیراتی منایانگر یک گذار از فضای ماموریتی 

با تسهیالت موقت به یک پایگاه با زیربنایی ماندنی و دارای 

ظرفیت تداوم عملیات های دراز مدت است."  

این پایگاه که در 30 کیلومرتی جنوب غربی شهر دوحه، 

پایتخت قطر واقع است منزلگاه هزاران تن از قوای  امریکایی و 

ائتالف بین املللی است که العدید را تبدیل به یکی از مهمرتین 

پایگاه های منطقه خلیج عربی کرده است.

به حیث بخشی از همکاری هایش در مبارزه با تروریزم، قطر 

استفاده از پایگاه العدید را به قوای  ائتالف به رهربی ایاالت متحده 

برای انجام حمالت هوایی علیه گروپ  داعش پیشکش منود. 

قطر پایگاه هوایی العدید را گسترش می دهد

شیخ تمیم بن حمد الثانی، وزیر دولت قطر برای دفاع، خالد بن محمد العاطیه و سرقومندان اردو، مبارک محمد الخیریین در 
پایگاه هوایی دوحه در 11  سپتمبر سال 2017  

اسوشیتید پرس

منابع: واشنگتن پست، ویبسایت الرشق 

کارکنان یونیپاث
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بیشرت از 100 شاگرد افغان در یک  پوهنځی تخنیکی جدید 
در آنسوی رسحد در ازبیکستان راجسرت منوده اند،  پوهنځی که 

برای تدریس لسان ازبیکی به ازبیک  های افغانستان و تعلیم  دادن 

پرسونل تخنیکران ماهر برای بهبود اتصاالت و امنیت افغانستان 

طراحی گردیده است.

تعمیر این پوهنځی  که در 10 کیلومرتی رسحد افغانستان و ازبیکستان قرار دارد قسامً ذریعه 

دولت ازبیکستان متویل گردیده است و رشته های تخصصی در رشته های چون انجنیری راه آهن و 

لسان و ادبیات ازبیکی ارائه می کند.

یک رسک 75 کیلومرتی که حیرتان را در رسحد افغانستان و ازبیکستان به مزار رشیف در شامل 

افغانستان وصل می سازد در سال 2010 تکمیل گردید. این پروژه با هدف ارتقای تصویر افغانستان به 

صفت یک مرکز ترانزیت ذریعه یک کمپنی دولتی به نام راه آهن های ازبیکستان ساخته شد.

پالن های آینده مستلزم متدید راه آهن به هرات است - 730 کیلومرت از مزاررشیف. 

بنا به گفته های رستم محمودف، یک کارشناس ازبیک  در موضوعات افغانستان، ساخت و راه 

اندازی گسرتش شبکه خط آهن رضورت به افغان های مسلکی بیشرتی دارد. و در این مرحله شهر 

ترمذ نقش مهمی دارد.

"برای ازبیکستان، افغانستان بازار بزرگیست. از لحاظ رسمایه گذاری به این کشور عالقمندی 

زیادی داریم. محمودف اظهار کرد: اما نیاز به قوای متخصصی داریم که بدانند این کار را 

چگونه انجام دهند."

11 نفر از جمله 122 نفر از گروپ  ابتدایی ثبت نام کنندگان در سال 2018، اناث بودند. ازبیک  ها 

همچنان  در حال ساخت دومین محوطه پوهنځی  هستند تا برای 300 نفر محصل بیشرت جا تهیه 

منایند. ازبیکستان بیشرت از نصف مرصف تحصیالت هر محصل را که به مبلغ 2440 دالر می رسد تحت 

پوشش قرار می دهد.  منابع: ازودیک، اوزا، ازبیکستان، اوزاداگان، تکنالوجی  خط آهن

ازبیکهادرحالتعلیمانجنیرانراهآهنافغان

یک قطار باربری با استفاده 
از شبکه خط آهنی که قسماً 
ذریعه ازبیکستان تمویل و 
بنا گردیده از مزار شریف 

می گذرد.  اسوشیتید پرس

قربان قلی بردی  محمدوف، رئیس جمهور 
ترکمنستان، از رهربان آسیای مرکزی و رهربان جهان 

خواست تا به خاطر امنیت منطقوی  با افغانستان به 

صورت سازنده تعامل داشته باشند.

سخرنانی رئیس جمهور در مجمع عمومی 

سازمان ملل متحد در سپتمرب  سال 2018 پروژه های 

انرژی، ترانسپورت و ارتباطات را که با تشویق رشد 

اقتصادی و ثبات در افغانستان به منافع اسرتاتژیک 

بین املللی موثر خواهند بود برجسته ساخت.

ترکمنستان از سال 2015 بدینسو در حال 

ساخت خط لوله گازی به نام تاپی )ترکمنستان-

افغانستان-پاکستان-هند( و متدید خطوط راه آهن 

به داخل افغانستان بوده است. ترکمنستان همچنان  

در حال نصب لین های انتقال برق است که این 

کشور را از طریق افغانستان به پاکستان وصل 

می سازد و به دولت کابل این فرصت را می دهد تا 

حق ترانزیت دریافت کرده و همچنان  از یک منبع 

بهرت برق مستفید گردد.

رئیس جمهور بردی  محمدوف همچنان  

کوشش  های کشورش را در موضوع رسکوب تروریزم 

منطقوی  و قاچاق مواد مخدر مورد تاکید قرار داد.

او گفت، "فراهم ساخنت امنیت دراز مدت 

و جامع یک موضوع کلیدی برای کشورهای 

آسیای مرکز است." 

رئیس جمهور ترکمنستان همچنان  به موافقت 

نامه ای جدیدی بین کشورهای قلمرو دریای خزر 

اشاره کرد که این دریا را به یک "مرکز ترانزیت و 

انرژی با اهمیت بین املللی" تبدیل خواهد کرد. 

منبع: سازمان ملل متحد

کمک به 
افغانستان به 
منطقه کمک 

می کند
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رئیس جمهور قرقیزستان سورنبای جینبکف تعهد کشورش را به شکست تروریزم 

در سخرنانی در مجمع عمومی سازمان ملل در ماه سپتمرب  2018 دوباره مورد 

تاکید قرار داد.

رئیس جمهور جینبکف حامیتش را از اسرتاتژی  جهانی سازمان ملل در مبارزه 

با تروریزم اظهار داشته و خاطر نشان ساخت که قرقیزستان در چهارراه مسیرهای 

قاچاق مواد مخدر در آسیای مرکزی که از آنها برای متویل مالی افراط گرایی 

 خشونت آمیزاستفاده می شود قرار دارد.

این اسرتاتژی  سازمان ملل که در سال 2006 به تصویب رسید نه تنها بشمول 

رضوریات جلوگیری از تروریزم و مبارزه با آن است بلکه رضوریات پاسداری از 

نقش قانون و حقوق برش نیز در آن می باشد.

رئیس جمهور قرقیزستان بر تعهدش به دموکراسی پارملانی و اقدامات ضد 

فساد اداری تاکید منود. اصالحات در سکتور امنیتی و قضایی دو بخش اصلی 

این کوشش  ها هستند. 

فضای بهرت تجارتی به اسرتاتژی  انکشاف ملی قرقیزستان کمک می کند. همچنان  

توافقات میان کشورهای همجوار محاط به خشکه در جهت تشویق تجارت 

بین املللی ذریعه شبکه های ترانسپورتی بهرت نیز به این اسرتاتژی  کمک می کند. 

در مورد تهدید های زیست محیطی، رئیس جمهور جینبکف بر رضورت 

محفوظ نگهداشنت مواد زائد باقیامنده از معادن یورانیوم شوری سابق در خاک 

قرقیزستان تاکید منود. او اظهار داشت که این حوضچه های مواد زائد صحت 

مردم عام و محیط زیست را تهدید می کنند.  منابع: آزاتیک، تلویزیون آسیا، ک نیوز

تاجیکستان کمک نظامی به ارزش 8 میلیون 

دالر از ایاالت متحده دریافت منوده است تا 

در برابر نقل و انتقال مواد مخدر غیرقانونی و 

مجرمین در مرز 1400 کیلومرتی افغانستان و 

تاجیکستان مقابله مناید.

این مبلغ در خرید موترهای گزمه برای 

تقویت امنیت رسحد و اعامر موانع ضد 

مواد مخدر در نقاط عبور بین دو کشور به 

مرصف خواهد رسید.

مراسمی برای قدردانی از این مبلغ اهدا شده 

در ماه اکتوبر 2018 در سفارت ایاالت متحده در 

شهر دوشنبه برگزار شد.

سلیامن یاتیمف، رئیس کمیته دولت در امور 

امنیت ملی تاجیکستان در سخرنانی اش خاطر نشان 

ساخت که همکاری با ایاالت متحده برای بهبود 

امنیت و مبارزه با تروریزم رضوری بوده است.

یاتیمف اظهار کرد: "تحکیم قدرت 

ستیزه جویان دولت اسالمی و طالبان در والیات 

شاملی افغانستان و موجودیت البراتوارهای مواد 

مخدر مستلزم هوشیاری و کوشش  بیشرت از جانب 

جامعه جهانی است."

منطقه ختالن در گوشه شامل غربی 

تاجیکستان والیتی است که در معرض بیشرتین 

مشکالتی که از افغانستان به تاجیکستان رسازیر 

می گردند قرار دارد. درین منطقه تاجیکستان 

بیشرتین مقدار مبلغ اهدایی امنیت رسحدی 

را مورد استفاده قرار خواهد داد. رجب علی 

رحامن علی، قومندان گارد رسحدی مرز 

تاجیکستان، اظهار داشت که گروپ  طالبان 

هزاران جنگجو را در امتداد مرز تاجیکستان و 

افغانستان پخش منوده است.

سعید تاتیمف چنین اظهار داشت: "دولت 

ایاالت متحده به صلح و امنیت در افغانستان، 

مقاومت در برابر افراط گرایی و فروش تسلیحات 

و مواد مخدر متعهد است و متام کوشش  ها را در 

جهت تقویت حکومتداری در آن کشور به خرج 

داده است. تاجیکستان به حیث بخشی از جامعه 

جهانی از ابتکارات واشنگنت در مبارزه با تروریزم 

و تجارت غیرقانونی مواد مخدر حامیت می کند."

در مشارکتی که نزدیک به 30 سال از عمرش 

می گذرد، ایالت متحده بیشرت از 1.8 میلیارد 

دالر را در بخش کمک های انکشافی در اختیار 

تاجیکستان گذاشته است. 

منابع: فرقانه نیوز، آزادگان، رادیو آزادی اروپا/ رادیو 

آزادی، نیوز تی جی

قرقیزستان به مبارزه با تروریزم تعهد می کند

تاجیکستانبااستفادهازکمکهایایاالتمتحدهسرحدخویشراتقویتمیبخشد

رئیس جمهور قرقیزستان سورنبای جینبکف در حال سخنرانی در مجمع عمومی 
سازمان ملل در ماه سپتمبر  2018.  رویرتز
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قومندان قوای بحری شاهی عربستان سعودی، فحد بن عبدالله الغفیلی 
اولین هلیکوپرت MH-60R این کشور را در ماه سپتمرب 2018 به صفت بخشی 

از اقتباس تکنالوجی درجه باالی نظامی جهت کمک به باثبات سازی رشق میانه 

به پرواز در آورد.

قرار است عربستان سعودی ده فروند   هلیکوپرت  چندمقصده MH-60R را 

از کمپنی رسکورسکی الک هید مارتین به مبلغ تخمینی 1.9 میلیارد دالر از طریق 

پروگرام  فروش نظامی خارجی ایاالت متحده خریداری مناید.

جرنال الغفیلی در مراسم معرفی این   هلیکوپرت گفت که MH-60R به 

عربستان سعودی در رسیدن به اهداف اسرتاتژیک اش بر مبنای دیدگاه و 

هدایت های رسقومندان اعلی اعلیحظرت شاه سلامن بن عبدالعزیز السعود و 

اعلیحظرت ولیعهد کشور شهزاده محمد بن سلامن کمک خواهد کرد.

این جرنال از تکنالوجی  پیرشفته این هلیکوپرت  و ظرفیت تهاجمی آن در 

جنگ های سطح بحری و زیر سطح بحری که باعث گسرتش توامنندی های قوای 

بحری عربستان در بهبود امنیت دریایی می گردد تقدیر به عمل آورد.

یک بیانه وزارت دفاع عربستان چنین خاطر نشان ساخت: "پروژه 

هلیکوپرت  محاربوی بحری به طور قابل مالحظه ای به تقویت امنیت حکومت 

شاهی عربستان کمک منوده و بر حضور قوای  عربستان سعودی در منطقه 

بیشرت خواهد افزود."

اداره قوای بحری ایاالت متحده فرانسس مورلی گفت که این پروژه فرصتی 

است در جهت انشکاف روابط اسرتاتژیک بین عربستان سعودی و ایاالت متحده 

بخصوص به دلیل اینکه قوای بحری عربستان و قوای بحری ایاالت متحده دارای 

روابط تاریخی اند.  منابع: ویبسایت  عرب نیوز، سی ان ان 

قوایبحریعربستانسعودی
هلیکوپترهایجدیدبدستآورد

رویترز
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مرص از آنچه که اولین مانور مشرتک نظامی عرب در خاکش خواند میزبانی 

کرد. قوای  مسلح شش کشور عرب با هم در پایگاه نظامی محمد نجیب 

نزدیک اسکندریه در جریان ماه نومرب 2018 برای مانورنظامی سپر عربی 

1 گرد هم آمدند.

قوایی از کشورهای بحرین، مرص، اردن، کویت، عربستان سعودی و امارات 

متحده عربی در یک تعلیم  مشرتک که نه روز در بر گرفت و بشمول قوای 

زمینی، هوایی و بحری بود اشرتاک ورزیدند.

این مانور نظامی بخشی از کوشش  برای تقویت همکاری نظامی بین مرص 

و رشکای رشق میانه ای اش در جهت تامین امنیت و برگرداندن ثبات به منطقه 

بود. یک سخنگوی قوای  مرصی سپر عربی را یکی از بهرتین مانورهای نظامی 

در جهان عرب در بکارگیری حد اعظمی از تسلیحات مدرن و پیرشفته ترین 

تجهیزات خواند. 

برید جرنال عبدالله بن حسین الصبایی، قومندان قوای  عربستان که درین 

مانور نظامی اشرتاک ورزیده بودند تاکید منود که سپر عربی بخشی کلیدی از 

پالن ساالنه تعلیمی  آن کشور است.

عساکر  یاد گرفتند که عملیات های ضد تروریزم را اجرا کنند، قریه های 

رسحدی را پاکسازی و امن سازند، ماین های انفجاری دست ساز را به کار گیرند و 

مواد تدارکاتی نظامی را از طیاره به خطوط ساحلی امن پرتاب کنند.

به تعقیب نه روز تعلیم  های ساحوی، سمینار رهربان ارشد برگزار شد که 

بشمول لکچرهای صاحب منصبان از کشورهای اشرتاک کننده بود. قوای مسلح 

لبنان و کشور شاهی مراکش ناظر اعزام کردند.  منبع: االحرام

دریافت تعلیمات نظامی 
ذریعه مصر با شرکای عربش

امنیتوهمکاریدرقزاقستان
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منابع: مجموع. kz 24. kz دلووی قزاقستان، ب نیوز. قزاقستان 

سازمان امنیت و همکاری اروپا که ذریعه 
رئیس جمهور وقت قزاقستان نورسلطان نظربایف 

به خاطر بهبود امنیت در آسیای مرکزی مورد 

متجید قرار گرفت حضور 20 ساله اش را در آن 

کشور در ماه اکتوبر 2018 جشن گرفت.

در جریان این دو دهه سازمان امنیت و 

همکاری اروپا بیشرت از 1000 پروژه نظامی، 

سیاسی، اقتصادی و برشدوستانه را در قزاقستان 

حامیه مالی منوده است. هزاران قزاقستانی در 

همچو پروژه های هر سال اشرتاک می کنند.

نورسلطان، پایتخت قزاقستان شاهد یک 

کنفرانس بین املللی بود که از بیستمین سالگرد 

عضویت قزاقستان در این سازمان تجلیل 

می منود. سخرنانان این کنفرانس عبارت 

بودند از رسمنشی سازمان امنیت و همکاری 

اروپا، توماس گریمینگ.

"ما از اصالحات ملی کلیدی )قزاقستان( 

بشمول اصالحات در پولیس حامیت می کنیم. 

رضورت داریم تا همه قوا و منابع مان را 

بگامریم تا به رسعت رشوع به تطبیق این 

اصالحات مناییم. گریمینگ چنین اظهار داشت: 

"این جاییست که می خواهیم مشارکت را 

انکشاف مزید دهیم."

تولی بیک موکاشیوف، منشی کمیته 

پارملانی در امور روابط خارجی، دفاع و 

امنیت سنای قزاقستان اهمیت تشدید 

همکاری با سازمان های بین املللی و منطقوی 

بشمول سازمان امنیت و همکاری اروپا را 

خاطر نشان ساخت.

موکاشیوف گفت که تهدید های افراط 

گرایی و تروریزم ایجاب می کند که کوشش  های 

کشورهای عضو سازمان امنیت و همکاری اروپا 

با هم مدغم شده تا یک ضد اسرتاتژی  موثر 

به میان آید. او اشتیاق قزاقستان به ایجاد یک 

کمیته مخصوص در مبارزه با تروریزم در داخل 

سازمان امنیت و همکاری اروپا را اعالن منود تا 

ذریعه آن به اعضای پارملان اجازه داده شود تا 

موضوعات مربوط به تروریزم را مطرح منایند.
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در جریان یک جلسه در بغداد در ماه اکتوبر 2018، وزیر خارجه 
عراق محمد علی الحکیم و وزیر خارجه اردن، ایامن سفادی توافق 

منودند تا کمیته ای برای تقویت همکاری های امنیتی، حفاظت از 

رسحد و تجارت مشرتک شان تشکیل منایند.

وزیر خارجه الحکیم گفت که همکاری های دوجانبه در عرصه ای انرجی  

بخصوص برق و نقش داشنت کمپنی های اردنی در پروژه های بازسازی عراق از جمله 

موضوعاتی بودند که در این جلسه مورد بحث قرار گرفتند.

سفادی، وزیر خارجه، در جریان مالقاتش با برحم صالح رئیس جمهور عراق 

در قرص ریاست جمهوری عراق عالقه کشورش را به تقویت روابط با همسایه 

رشقی اش تکرار منود.

سفادی چنین اظهار داشت: "شاه اردن مرا با پیامی نزد شام روان کرد که در آن 

حامیت سلطنت اردن از عراق را در متام سطوح دوباره مورد تاکید قرار داد."

در رابطه به تجارت، طارق الحموری، وزیر صنایع، تجارت و تدارکات گفتگوی های 

تجاری را به هدف معاف ساخنت مالیات گمرکی واردات اردن از عراق رهربی منود.  

الحموری یک هیئت بلندپایه تجار را درمنایشگاه بین املللی بغداد که در ماه نومرب 

2018 برپا شد رسپرستی منود و نشست های دوجانبه ای با مقامات عراقی در باره 

احیای روابط تجاری برگزار کرد.

این منایشگاه 45 کمپنی اردنی را از سکتورهای مختلف صنعتی حامیت شده 

ذریعه کمیسیون رسمایه گذاری و اتاق های تجارت اَّمان به خود جذب کرد. در سال 

2017 مقامات عراقی کاهش مالیات واردات 571 قلم از تولیدات اردنی را مورد بحث 

قرار دادند، اما تافعالً این قانون را به مرحله اجرا نگذاشته اند.

دو کشور در ماه اگست 2017 نقط عبور رسحدی تربیل را بازگشایی کردند - بعد 

از نابودی داعش در آخرین محل مستحکمش در موصل- اما حجم تجارت رسحدی 

پایان  تراز سطح مطلوب قرار دارد.   

ریاست احصاییه اردن خاطر نشان ساخت که صادرات آن کشور به عراق در 

هشت ماه اول 2018 35.2 فیصد رشد داشته و به 287.8 میلیون دینار رسید.  

گذرگاه سرحدی 
اردن و عراق 

دوباره باز شد
تصاویر گتی

عراق خواهان مشارکت با اردن است

عساکر کویتی با همتایان فرانسوی شان دست به دست هم داده تا 

مانور مروارید غرب را در ماه نومرب  2018 به اکامل برسانند.

مانور مروارید غرب بر بنیاد توافق نامه همکاری های امنیتی سال 

1992 بین دو کشور برگزار شد و به هدف ارتقای موثریت اجرایی و 

رزمی قوای زمینی، هوایی و بحری کویت طراحی گردیده است.

وزارت دفاع کویت مدعی شد که مانور 2018 بزرگرتین مانور آن 

کشور تاکنون بوده است. هزارن عسکر   اشرتک کردند. مترینات نظامی 

بشمول کاربرد مهامت جنگی در میدان های مترین فیر در شامل 

غرب شهر کویت بود.

سفیر فرانسه در کویت، ماری مسدوپوی خاطر نشان ساخت 

که مروارید غرب یکی از چندین کوشش  های همکاری های دفاعی 

بین دو کشور است. 

به طور مثال، کویت توافقی را با فرانسوی ها امضا کرد که بر بنیاد 

آن 30 فروند هلیکوپرت  های پیرشفته کاراکال برای قوای هوایی کویت 

و گارد ملی کویت برای عملیات های جستجو و نجات، عملیات های 

دریایی، انتقال زخمی ها و ترانسپورت نظامی خریداری خواهد شد.

به عالوه، هر دو کشور در ائتالف جهانی برای شکست داعش 

دخیل بودند. برای تکمیل آن ماموریت،   عساکر  فرانسوی به کمپ عارف 

جان در کویت اعزام شدند.

در اواخر ماه اکتوبر 2018 دگر جرنال محمد الخادر، رئیس ارکان 

اردوی کویت همکاری های امنیتی را با همتای فرانسوی اش در فرانسه 

مورد بحث قرار داد.  

برگزاریمانورمشترک
ذریعهقوایکویتی

کارکنان یونیپاث

کارکنان یونیپاث

منابع: ویبسایت  القعد. ایالف آژانس خربی فرانسه/تصاویر گتی

منبع: آژانس خربرسانی کویت 
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امارات متحده عربی یکی از اولین کشورهایی خواهد بود که مجرمین را با 

استفاده از موترسایکل های پرنده که قادر به دور زدن رسک های مزدحم با رفنت 

به هوا است توقیف می کند.

برید جرنال خالد نارص الرزوقی، رئیس شعبه هوش مصنوعی پولیس  دبی در 

نظر دارد که از این موترسایکل ها به حیث اولین واکنشگران )پولیس  هایی که 

بالفاصله بعد از وقوع یک حادثه در محل حارض می شوند( استفاده کند. 

این موترسایکل ها که هاوربایک نامیده می شوند به چهار بال عمودی مشابه 

به بال های طیاره های بدون رسنشین مجهز بوده که آنها را تا به ارتفاع 16 فوت 

در هوا باال می کند.

برید جرنال خالد در نظر دارد هدف بلند پروازانه مهجز ساخنت قوای 

پولیس  اش به این تکنالوجی  جدید را الی سال 2020 محقق کند. او به سی ان 

ان گفت که دو نفر از منسوبین پولیس  هم اکنون در حال فراگیری دریوری این 

موترسایکل ها هستند.

ده ها کمپنی که بیشرتشان 

در ایاالت متحده هستند در حال 

رقابت برای ساخت اولین موترهای 

پرنده برقی قابل قبول تجاری هستند. دبی در حال امتحان یک موترسایکل 

می باشد که ذریعه کمپنی ای به نام هوررسف در کالیفرنیا ساخته شده است.

مودل پیش منونه هوررسف تقریباً 250 پوند وزن داشته و با رسعت 60 مایل 

در ساعت حرکت می کند. یکی از نقاط ضعف این موترسایکل مسافت دریوری 

آن است - تکنالوجی  باطری های فعلی فقط 10 الی 20 دقیقه چارچ را برای این 

موترسایکل ها تضمین می کند. 

تا زمانیکه مسافت دریوری بهرت شود، پولیس  دبی رضورت دارند تا 

توقیف های شان را با عجله انجام بدهند.  منابع: سی ان ان

اماراتمتحدهعربی
 موترسایکلهای

پرندهراامتحانمیکند

یک صاحب منصب پولیس  اماراتی 
روی یک موترسایکل پرنده در مرکز 

تجارت جهانی دبی نشسته است. 
 آژانس خربی فرانسه/تصاویر گتی

کارکنان یونیپاث
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زنانیمنیبهفرونشاندنجنگکمکمیکنند

ماموریت در بحرین

قوای هوایی از متام رشق میانه با همدیگر در ماه نومرب 2018 در بحرین مترین 

کردند تا مشارکت دفاعی شان را دوباره تایید کنند.

با وصف باران شدید، در جریان مانور نظامی مسمی به رابطه اساسی 

2018 به میزبانی قوای دفاعی بحرین طیاره چند ملیتی آسامن روی خلیج عربی 

را در هم شکافت.

قوای هوایی بحرین، عربستان سعودی و امارات متحده عربی بطور 

مستقیم اشرتاک داشتند. مرص، اردن، کویت، عامن و پاکستان به صفت ناظر 

اشرتاک ورزیدند.

این مانور نظامی با عملیات های پیرشفته و تاکتیکی مشرتک دفاع هوایی 

آغاز گردید و ماموریت های قومانده و کنرتول  در هوا به مانور نظامی رابطه 

اساسی تخصیص یافتند. قومندانان از لیاقت عالی به منایش گذاشته شده ذریعه 

منسوبین پرواز تقدیر به عمل آوردند. 

مانور Basic Liaison 2018 - که آمادگی ها برای آن برای حدود یک سال 

طول کشید - یکی از مهمرتین مانورهای هوایی با داشنت بهرتین اشرتاک کنندگان 

در منطقه بود. این مانور ادامه یک سلسله از مانورهای بود که از سال 1988 

بدینسو برگزار می شوند. 

قومندان بحرینی حارض در مانور چنین اظهار داشت: "مانور نظامی رابطه 

اساسی 2008 یکی از حیاتی ترین مانورهای انجام شده ذریعه قوای هوایی 

شاهی بحرین است و اعلیحظرت ملک حمد بن عیسی الخلیفه توجه زیادی 

بدان معوطف می دارد."

بعضی از ناظرین نظامی بشمول یک صاحب منصب از اردن وعده سپردند تا 

در مانورهای نظامی آینده نقش بیشرتی داشته باشند.

او چنین گفت: "به دلیل موثریت این مانور نظامی در انکشاف کار مشرتک 

بین قواهای هوایی، ما در قوای هوایی شاهی اردن مشتاق اشرتاک در مانور رابطه 

اساسی هستیم." "این مانور نظامی یکی از فوق العاده ترین مانورهایی است که یک 

قوای هوایی چی قسم ممکن است ماموریت های عملیات های هوایی را انجام دهد."

این مانور نظامی بخشی از چندین مانوری است که قوای مختلف را از خلیج 

عربی ذیدخل می سازد.  منابع: االیام   

زنان یمنی در ماه نومرب  2018 در شهر اَّمان در 
اردن دور هم جمع شدند تا روش هایی را برای 

فرونشاندن جنگی که در کشور شان شعله ور 

است ارائه دهند.

مارتین گریفیتس، فرستاده خاص رسمنشی 

سازمان ملل در یمن، رسپرستی یک نشستی را با 

گروپ  مشورتی تخنیکی زنان یمنی بر عهده داشت 

که در جریان مذاکرات صلح سال 2013 جهت دادن 

فرصت ابراز نظر بیشرت در امور ملکی کشور به زنان 

ایجاد شده بود. 

سمیه الحسام، عضو گروپ  مشورتی تخنیکی 

خطاب به ملل متحد گفت: "این زنان یمن اند که 

کارکنان یونیپاث
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منابع: ملل متحد، االیام

کارکنان یونیپاث

بیشرتین قربانی را در جنگ می دهند، صدای زنان در 

آوردن صلح حیاتی است."

نقش سمیه در حل منازعات محلی در یمن 

وصف شدنی بوده است. سازمان ملل از او به خاطر 

میانجیگری در یک منازعه بین دو قوم که جان ده ها 

نفر را گرفته بود تقدیر به عمل آورد. 

او چنین اظهار داشت: "برای این منازعه 

مخصوص، همه طرف ها همکاری کردند. آنها کامالً 

در کوشش  های میانجیگری ذیدخل بودند. و نخیر، 

آنها کار با یک زن را رد نکردند. من توانستم تا 

اعتامد شان را به دست آورده و با آنها در جهت 

رسیدن به یک توافق کار کنم."

سمیه اعرتاف کرد که این نوع راه حل ها در 

کشوری که از جنگ داخلی رنج می برد شکننده 

باقی می مانند. او پالن دارد تا در یمن مباند تا ارزش 

دیالوگ، صلح و همزیستی را برجسته سازد.

او چنین اظهار داشت: "یک صلح رستارسی ملی 

منی تواند بدون کوشش  های تامین صلح در سطح 

محلی بدست آید."

گروپ  مشورتی زنان یمنی تحت رهنامیی 

قطعنامه های منرب 1325 و 1820 شورای امنیت ملل 

متحد که شامل شدن زنان در ایجاد و نگهداری صلح 

و امنیت را تاکید می کنند فعالیت می کند.
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در نشستی بین اعلیحظرت عبدالله 

دوم بن الحسین، شاه اردن و رئیس 

ارکان اردوی پاکستان جرنال قمر جواد 

باجوا، دو کشور وعده سپردند تا رشکای 

امنیتی قوی تری باشند.

سفر سه روزه جرنال باجوا به اَّمان 

در اکتوبر 2018 منتج به وعده برای 

برگزاری مانورهای نظامی مشرتک بیشرت، 

افزایش تعلیامت و رشاکت در تولید 

تسلیحات گردید. 

شاه اردن نشان شایستگی نظامی را 

به پاس کوشش  های جرنال باجوا در بهبود 

روابط دفاعی و امنیتی بین دو کشور به 

وی اعطا کرد. هیئت عالیرتبه پاکستانی 

همچنان در یک مترین ضد تروریزم 

توسط گروپ  قوای خاص شاه عبدالله 

دوم در مرکز تعلیمی  عملیات های خاص 

شاه عبدالله دوم حضور به هم رساندند.

روابط دفاعی بین اردن و پاکستان 

همچنان  موضوع یک نشست بین جرنال 

باجوا و دگرجرنال محمود فریحت، رئیس 

ستاد مشرتک قوای مسلح اردن بود. 

جرنال فریحت از پاکستان من حیث 

یک رشیک قابل اطمینان که با نظرات 

اسرتاتژیک اردن هم نظر است تقدیر 

کرد و پیشنهاد کرد تا روابط امنیتی 

دوجانبه شان به سطح باالتر گسرتش یابد.  

اردنوپاکستان
خواهانهمکاری
دفاعیهستند

منابع: قوای مسلح پاکستان، اردن تایمز

محصلین اردوی لبنان فراغت شان را از پوهنتون نظامی در فیادیه در روز اردو جشن می گیرند. 
 آژانس خربی فرانسه/تصاویر گتی

وفاداری به لبنان
کارکنان یونیپاث

کارکنان یونیپاث

رهربان نظامی لبنان در مراسم فارغ التحصیلی یک 

 گروپ جدید صاحب منصبان  جوان در ماه نومرب  

2018 خواستار همبستگی در مبارزه با تروریزم 

و بی ثباتی شدند.

در حالیکه ذریعه برید جرنال یعقوب مواواد، 

قومندان غوند 12 اردو همراهی می گردید، 

قومندان اردوی لبنان جرنال جوزف آون مراسم فارغ 

التحصیلی را در استدیوم شهری تریپولی نظارت کرد.

برید جرنال مواواد از فارغ التحصیلین به خاطر 

تصمیم شان به پیوسنت به اردو برای دفاع از وطن و 

حفاظت از عزت آن درین مرحله خطیر تقدیر کرد.

برید جرنال مواواد چنین اظهار داشت: "این 

مردان، که از دورترین گوشه های کشور هستند، بازتاب 

دهنده انسجام بین تشکیالت نظامی و جامعه لبنان 

و نقش کلی که ذریعه اردو ایفا می گردد می باشند. 

قوای نظامی مرد و زن ماموریت های شان را به صفت 

یک تیم یکنواخت که ذریعه یک هدف و اندیشه 

مشرتک با هم متحد شده اند، و با رعایت دسیپلین و 

الگو بودن برای جوانان لبنانی تا از آنها پیروی کنند به 

انجام می رسانند." 

او از صاحب منصبان  جوان خواست تا راه "عزت، 

جانفشانی و وفاداری" را وقتی که رشوع به مسلک 

نظامی شان می کنند تعقیب کنند. در سال های اخیر، 

قوای  لبنانی کوشش  های تروریست های وابسته به 

داعش را برای تسخیر شهرها در بخش های شاملی 

کشور دفع منوده اند. 

این برید جرنال اظهار داشت: "در کشور 

عزیزمان هیچ گزینه ای جز متحد شدن و مبارزه با 

اختالف و نفاق نیست تا به مقابل هرکسی که در 

جهت تضعیف ثبات مان کوشش می کند، مخصوصاً 

تروریزم، که شکست های پی در پی را متحمل شده 

و تا به حال در پی سوء استفاده از هر فرصت برای 

بی ثبات ساخنت است ایستاده شویم." 

Alnashra.com :منبع
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وزارت دفاع قزاقستان یک مسابقه بین املللی نشانه زنی را در ماه اگست 2018 میزبانی 
کرد که در آن ده ها تن از بهرتین نشانه زن های نظامی جهان اشرتاک کرده بودند.

این مسابقه پنج روزه که به نام آلتون اوکی )جغد طالیی( مسمی است نشانه زنهای از 

کشورهای افغانستان، قزاقستان، پاکستان و ازبیکستان را به خود جذب کرد. ایاالت متحده و 

امارات متحده عربی ناظر فرستادند.

هشتمین مسابقه ساالنه در مرکز تعلیمی  اسپاسک در منطقه کرگندا، یک منطقه 

کم نفوس دارای سبزدشت های وسیع که زمین ایده آل را برای نشان زنی بدون مانع دارا 

می باشد برگزار شد.

مسابقه 2018 بزرگرتین مسابقه تافعالً بود و بعضی کشورها را برای اولین بار جذب منوده 

بود. این مسابقه بشمول مترینات فیر، بصورت انفرادی یا بصورت جوره ای بود و نشانه زنی به 

اهدافی تا فاصله 900 مرتی را شامل می گردید.

جغد طالیی که به کمک اقتصادی انجمن هرنهای نشان زنی آسیای مرکزی برگزار می گردد 

در نظر دارد تا روابط مسلکی و تبادل معلومات بین نشانه زن  ها را به وجود آورد. 

نشانه زنها در قزاقستان به رقابت می پردازند

رقابت کنندگان در جریان آلتین اوکی نشان می گیرند.
وزارت دفاع قزاقستان Bnews.kz :منبع

کارکنان یونیپاث



بهاشتراک 
گذاریآگاهیها

درمجلهیونیپاثسهمبگیرید
همه نظریات حکایوی، نامه به مدیر مسئول، مقاالت حاوی نظریات، عکس ها، و دیگر مسائل را به دفرت 

مدیریت مسئول یونیپاث به آدرس الکرتونیکی                                                       بفرستید.

لطفاً اسم، شغل، القاب رسمی و یا سمت، آدرس 

پوستی و آدرس ایمیلی تان را شامل سازید.

برایاشتراکمجانی

CENTCOM.UNIPATH@MAIL.MIL 

بهآدرسزیربهماایمیلبزنید:

Unipath :به این آدرس نامه بنویسید
U.S. Central Command
7115 S. Boundary Blvd.

MacDill AFB, FL 33621 USA

یونیپاث مجله ای است که بصورت مجانی در اختیار 

آنان که با مسائل امنیتی در رشق میانه و 

آسیای میانه و جنوبی رسوکار 

دارند، قرار داده می شود.

CENTCOM.UNIPATH@MAIL.MIL

چگونگیمراتبارسال
ترجیح داده می شود تا محتوای منت به لسان مادری تان 	 

باشد. یونیپاث مسئول ترجمه مطالب می باشد.

مقاالت نباید از مرز 1500 لغت بگذرد.	 

لطفاً رشح حال مخترص و معلومات در مورد چگونگی 	 

متاس با خودتان را ضمیمه هر مطلب ارسالی منائید. 

حجم دیجیتالی عکس باید حداقل 1 میگا بایت باشد.	 

حق
مؤلفین مطالب حق تصاحب آنرا دارند. مع 

الوصف، ما حق تعدیالت در مقاالت را به منظور 

جا دادن و پیرایش سبک آن را محفوظ نگه 

میداریم. ارسال مقاالت متضمن طبع و نرش آن 

منی باشد. با یاری رسانیدن به یونیپاث شام با این 

رشایط موافقت می منائید.

http://unipath-magazine.com/fa www.facebook.com/unipathمارادرانترنتدریابید >>>>


